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Introducció

Els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball han estat objecte d’estudi
des dels l’àmbits de l’ergonomia i la psicosociologia.

L’ergonomia i la psicosociologia aplicada és una de les quatre especialitats que
componen l’estructura dels coneixements de la prevenció de riscos laborals,
segons està establert en l’annex VI del Reglament dels serveis de prevenció.

Els riscos ergonòmics i els riscos psicosocials constitueixen el que s’ha anomenat
nous riscos o riscos emergents, que es caracteritzen per ser els darrers que han
aparegut en el panorama de la prevenció de riscos laborals, tot i que, segons
diversos estudis fets, són els que quantitativament afecten un major nombre de
persones, i representen també les majors despeses en prestacions socials.

Avui en dia els trastorns musculoesquelètics o l’estrès i la violència en el treball
han esdevingut patologies de primer ordre dins de l’àmbit laboral i han centrat
l’atenció dels especialistes en prevenció de riscos laborals, els quals han donat
una especial rellevància a la disciplina de l’ergonomia i la prevenció dels riscos
psicosocials.

Aquesta incorporació tardana pot explicar-se per la major o menor evidència del
nexe de causalitat entre els danys produïts sobre la salut del treballador i les
condicions de l’activitat laboral que els generen. En aquells àmbits on aquest nexe
es mostra de forma més evident -com la seguretat o la higienehan estat objecte
tradicional d’atenció des del punt de vista preventiu. En el cas de l’ergonomia i
la psicosociologia, és més difícil d’apreciar la interrelació entre les condicions de
treball i els danys per a la salut dels treballadors que es causen.

Així mateix, existeix una altra nota comuna entre ambdós tipus de riscos -els
ergonòmics i els psicosocials-: l’escassa regulació normativa existent sobre les
mesures de prevenció i protecció concretes que cal adoptar per prevenir-los.
Aquesta deficiència rau en la dificultat que suposa en alguns àmbits, com el
psicosocial, establir mesures genèriques sense realitzar una anàlisi de cada situació
concreta.

L’ergonomia i la psicosociologia aplicada sintetitzen l’esforç d’adaptar el lloc de
treball i els mitjans de treball al treballador, mitjançant les adaptacions i recursos
per evitar riscos en la salut dels treballadors derivats d’un incorrecte disseny del
lloc de treball, tant des d’un punt de vista físic com organitzatiu.

En aquest sentit, considerem aquesta especialitat preventiva com aquella que
aborda els factors de risc derivats de la càrrega de treball i de l’organització
del treball. Podem definir l’ergonomia i la psicosociologia aplicada com aquella
especialitat preventiva que té com a objecte assolir una correcta adaptació física,
psicosocial i funcional entre el treballador i els equips i sistemes de treball que es
donen en l’organització.

L’ergonomia, segons la definició de l’Organització Internacional del Treball (OIT),
consisteix en “l’aplicació conjunta de les ciències biològiques i d’enginyeria per
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garantir l’adaptació mútua òptima de l’home i el seu treball, mesurant-se els
beneficis en termes d’eficiència i benestar de l’home”.

L’ergonomia tracta de conèixer el millor disseny per a l’adaptació del lloc de tre-
ball a la persona, tenint en compte factors físics, psicològics i mediambientals. Per
fer-ho s’ajuda de diferents tècniques i disciplines, com la medicina, l’enginyeria,
la psicologia, la física i altres.

La psicosociologia s’ocupa d’aquells aspectes relacionats amb la influència del
treball sobre el benestar psíquic del treballador. Podem definir-la com aquella
tècnica preventiva que s’encarrega de l’estudi de les condicions organitzatives
i psicosocials que es donen en el treball i que poden donar lloc a factors de
risc psicosocial, els quals provoquen intervencions o accions preventives que
actuïn directament sobre els treballadors, sobre els sistemes organitzatius, o sobre
ambdós.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar el crèdit, heu de ser capaços del següent:

• Identificar els factors de risc derivats de l’organització i la càrrega de
treball, segons els tipus d’empresa i processos.

• Relacionar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball
amb els efectes que poden provocar en la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals origi-
nades pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball sobre
la salut de les persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, en les empreses i en
la societat, dels efectes provocats pels riscos derivats de l’organització
i la càrrega de treball, a partir de dades estadístiques i econòmiques.

• Interpretar la normativa general, els criteris interns d’empresa i els
procediments de treball establerts en relació amb l’organització i la
càrrega de treball, a partir de manuals i documents normatius.

• Identificar els indicadors i els elements nous, organitzatius, tecnolò-
gics i normatius, relacionats amb l’organització i la càrrega de treball,
que poden assenyalar la necessitat d’avaluar els riscos dels llocs de
treball.

• Interpretar els continguts dels indicadors i les característiques dels
elements nous dels llocs de treball, amb relació als riscos derivats de
l’organització i la càrrega de treball.

• Determinar la necessitat d’avaluar els riscos derivats de l’organització
i la càrrega de treball, a partir de la interpretació dels indicadors i els
elements nous dels llocs de treball.

• Establir el grau d’importància de la informació i les dades de l’or-
ganització de l’empresa i del treball necessàries per identificar els
riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons les
característiques dels treballs.

• Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació
documental i personal necessària per identificar els riscos derivats de
l’organització i la càrrega de treball.

• Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació
a l’organització i la càrrega de treball, a partir de les seves caracte-
rístiques, la documentació del lloc de treball i l’opinió del personal
implicat en els diferents àmbits de l’empresa.

• Determinar el grau d’idoneïtat dels mètodes i procediments de treball
amb relació a la normativa externa.

• Relacionar les desviacions pel que fa a l’organització i la càrrega
de treball entre els procediments reals, i els mètodes i procediments
establerts normativament en l’empresa.
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• Identificar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball
presents a partir de la informació dels llocs de treball, el grau d’ido-
neïtat dels mètodes i procediments de treball, les desviacions entre
els procediments de treball reals i els normalitzats, i els instruments i
procediments adequats per identificar els riscos.

• Relacionar els factors de risc derivats de l’organització i la càrrega
de treball (il·luminació, temperatura, humitat, ventilació, càrrega de
treball mental i físic, postures, equips, condicions laborals i factors
psicosocials) amb els paràmetres, procediments, instruments i aparells
per mesurar-los.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les
condicions de calibratge i els procediments de posada a punt dels
aparells de mesura dels paràmetres ambientals i dels esforços, a partir
de la documentació tècnica.

• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques analítiques,
els instruments i els procediments per mesurar els factors organitzatius
i psicosocials, a partir de manuals, enquestes, graelles d’observació i
grups de discussió.

• Mesurar els factors de risc derivats de l’organització i la càrrega
de treball (il·luminació, temperatura, humitat, ventilació, càrrega de
treball mental i física, postures, equips, condicions laborals i factors
psicosocials) segons les normatives sobre mesura de riscos, i les
instruccions i els procediments establerts, a partir dels instruments i
aparells adequats.

• Determinar els riscos, la mesura dels quals requereix l’assessorament,
la col·laboració o la consulta amb altres especialistes, professionals
o entitats, segons la normativa externa, i els criteris interns i les
possibilitats de l’empresa.

• Determinar l’àmbit geogràfic o departamental d’influència dels riscos,
les persones afectades, els temps d’exposició i les persones de l’orga-
nització implicades en la prevenció, a partir de les característiques
i els elements organitzatius dels llocs de treball, segons els riscos
identificats.

• Identificar els valors dels paràmetres dels factors ambientals, dimen-
sionals i ergonòmics que configuren nivells acceptables de qualitat
de l’aire, de confortabilitat dels espais i edificis i de seguretat dels
equips, segons la normativa establerta, i informacions i estudis tècnics
de prevenció i salut laboral.

• Identificar les condicions organitzatives, laborals i psicosocials que
configuren situacions de qualitat de treball, segons la normativa
establerta, i informacions i estudis tècnics de prevenció i salut laboral.

• Determinar les desviacions dels factors de risc en els llocs de treball,
derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de la compa-
ració entre els valors dels riscos identificats, la normativa vigent, i els
criteris de referència i procediments de treball interns.
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• Avaluar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball,
segons l’anàlisi dels factors de risc, les mesures dels paràmetres i les
desviacions, a partir dels criteris de referència i la normativa establerta
sobre avaluació de riscos.

• Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball, segons
els valors dels paràmetres mesurats, les condicions dels factors de risc,
la gravetat dels efectes que poden produir en la salut i el nombre de
persones afectades.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les
mesures de prevenció i les tècniques preventives aplicables als riscos
derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de documen-
tació i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i les tècniques preventives amb
els riscos derivats de l’organització, i la càrrega de treball i els efectes
eliminatoris o reductors del risc que poden originar.

• Seleccionar les mesures de prevenció que es poden aplicar davant dels
riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons criteris
de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.

• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats
de l’organització i la càrrega de treball, segons els factors de risc
presents en el lloc de treball, a partir del Pla general de prevenció,
les condicions de treball, les característiques de les mesures i els
procediments establerts d’implantació.
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Continguts

Unitat didàctica 1: La higiene industrial. Els contaminants químics

1. Introducció a la higiene industrial

2. Els contaminants químics

3. Fonts d’informació sobre contaminants químics

Unitat didàctica 1: Riscos psicosocials i organització del treball

1. La importància de l’organització del treball per a la salut de les persones;
factors de risc psicosocial

2. Els factors psicosocials en el treball I

3. Els factors psicosocials en el treball II

4. Noves formes d’organització del treball; el teletreball

Unitat didàctica 2:L’estrès laboral

1. L’estrès: conceptes bàsics

2. Les conseqüències de l’estrès

3. Formes específiques d’estrès laboral

Unitat didàctica 3: Avaluació dels factors psicosocials. Intervenció psicosocial

1. Metodologia per a l’avaluació dels factors psicosocials

2. Tècniques per a l’avaluació dels riscos psicosocials (I): inespecífiques

3. Tècniques per a l’avaluació dels riscos psicosocials (II): específiques

4. Intervenció sobre l’organització i sobre les persones

Unitat didàctica 4: Ergonomia: fonaments. Disseny del lloc de treball

1. Fonaments d’ergonomia

2. Metodologies de l’anàlisi ergonòmica. L’antropometria i l’estadística apli-
cades a l’ergonomia

3. Disseny del centre de treball i del lloc de treball

4. Màquines i eines de treball; els dispositius d’informació i els seus coman-
daments

5. El treball amb pantalles de visualització de dades
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Unitat didàctica 5: La càrrega de treball

1. La càrrega de treball i el cos humà

2. La càrrega mental de treball

3. La càrrega física de treball

4. Els trastorns musculoesquelètics

5. Manipulació manual de càrregues

Unitat didàctica 6: Els factors ambientals

1. Característiques sonores de l’activitat. Microclima de treball. Temperatura,
ventilació i humitat

2. Qualitat de l’aire interior. La síndrome de l’edifici malalt

3. La il·luminació i el color
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Introducció

La Declaració Universal dels Drets Humnans estableix, en l’article 25.1, el dret
de tota persona a gaudir d’un nivell de vida adequat que li asseguri la salut i el
benestar. Segons aquest principi podem considerar la salut com un dret universal.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera la salut en una concepció
integral que no fa referència solament a la falta de malalties, sinó que comprèn el
benestar complet de l’individu en la seva dimensió física, mental i social, i implica
que totes les necessitats fonamentals de les persones estiguin cobertes: tant les
afectives com les sanitàries, nutricionals, socials o culturals.

El dret del treballador a gaudir d’unes condicions de treball saludables implica
actuar sobre les dimensions físiques, ambientals, procedimentals i organitzatives
de les condicions de treball, de manera que es vagi més enllà d’una mera protecció
de la integritat física i salut del treballador, fent incidència en aspectes ergonòmics
i de desenvolupament de la satisfacció individual, que provoquin un augment del
grau de benestar.

L’estrès laboral, la síndrome del treballador cremat (més coneguda amb el terme
anglès burnout), el trastorn postvacances, les morts per atacs de cor després
d’intenses jornades laborals i els atacs d’ansietat amb origen laboral són alguns
dels danys visibles produïts pels riscos psicosocials, l’origen dels quals és una
organització deficient del treball.

En aquesta unitat veurem quina és la incidència de l’organització del treball per a
la salut de les persones i identificarem aquelles condicions de treball que poden
suposar factors de risc psicosocial i són susceptibles de causar danys sobre les
persones i sobre l’organització.

Per prevenir aquests riscos psicosocials, cal actuar sobre el seu origen: l’organitza-
ció del treball que a través de les condicions de treball són susceptibles de causar
danys en la salut del treballador.

En aquesta unitat veurem quina és la incidència de l’organització del treball per a
la salut de les persones i identificarem aquelles condicions de treball que poden
suposar factors de risc psicosocial i són susceptibles de causar danys sobre les
persones i sobre l’organització.

En el nucli d’activitat “La importància de l’organització del treball per a la salut de
les persones: factors de risc psicosocial”, veurem de quina manera l’organització
del treball pot causar danys en els treballadors i com actuen els mecanismes que
els causen.

En el nucli d’activitat “Els factors psicosocials en el treball I”, estudiarem l’evo-
lució històrica de les diferents formes d’organització del treball, proposarem una
classificació dels riscos psicosocials en l’àmbit laboral, i iniciarem l’aproximació
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dels riscos relacionats amb el contingut de la tasca.

En el nucli d’activitat “Els factors psicosocials en el treball II”, continuarem amb
l’exposició dels riscos psicosocials segons la classificació efectuada en el nucli
d’activitat “Els factors psicosocials en el treball I”, i afrontarem l’anàlisi dels
riscos relacionats amb el context de treball.

En el nucli d’activitat “Noves formes d’organització del treball: el teletreball”,
s’abordaran les noves formes d’organització pròpies de l’anomenadasocietat del
coneixement, i els riscos psicosocials que en poden derivar. Finalment, abordarem
el tema del teletreball com una modalitat organitzativa molt diferenciada de
les formes de treball clàssiques que l’aparició de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) ha fet possible.

Per estudiar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient fer les activi-
tats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Identificar els factors de risc derivats de l’organització i la càrrega de
treball, segons els tipus d’empresa i processos.

• Relacionar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball
amb els efectes que poden provocar en la salut.

• Detectar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.

• Identificar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals origi-
nades pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, en
la salut de les persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, en les empreses i en
la societat, dels efectes provocats pels riscos derivats de l’organització
i la càrrega de treball, a partir de dades estadístiques i econòmiques.

• Determinar la necessitat d’avaluar els riscos derivats de l’organització
i la càrrega de treball, a partir de la interpretació dels indicadors i els
elements nous del lloc de treball.

• Identificar les condicions organitzatives, laborals i psicosocials que
configuren situacions de qualitat de treball, segons la normativa esta-
blerta, i informacions i estudis tècnics de prevenció i salut laboral.
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Les tasques domèstiques,
l’autoproducció o el
voluntariat social són
modalitats de treball no
salarial.

Definició de salut de l’OMS

La definició de salut de l’OMS
ultrapassa el concepte
estrictament físic i relaciona la
salut amb el dret de la persona a
una vida digna.

1. La importància de l’organització del treball per a la salut de les
persones: factors de risc psicosocial

Des dels temps més antics de la humanitat, el treball ha estat l’activitat per la qual
l’ésser humà s’ha procurat el seu manteniment material.

Si bé podem diferenciar moltes formes de treball, la modalitat actualment
dominant d’activitat laboral és la del treball assalariat, que consisteix en la
compravenda dels serveis del treballador en el marc d’un contracte pel qual la
persona es compromet i s’obliga a un treball a canvi de la compensació econòmica
corresponent.

Hi ha una clara relació entre treball i salut: per poder treballar, és imprescindible
disposar d’un mínim de salut, però sovint les condicions en què es desenvolupa el
treball provoquen la pèrdua de la salut del treballador.

1.1 La salut laboral i els riscos psicosocials

Quan en el llenguatge col·loquial fem referència a la salut, utilitzem aquest
concepte com a sinònim d’absència de malaltia o de dolor físic corporal, des
d’una percepció estrictament somàtica de la salut. Aquest concepte resulta
insuficient quan el relacionem amb l’entorn laboral, ja que hi ha circumstàncies
que poden provocar alteracions de salut de la persona que van més enllà dels danys
físics.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l’estat de
complet benestar físic, mental i social, i no solament com l’absència d’afeccions
o malalties.

La salut segons l’OMS

L’any 1981, l’OMS va fixar com a objectiu que “todas las personas de todos los países
puedan tener, al menos, el nivel de salud que les permita trabajar productivamente y
participar de forma activa en la vida social de la comunidad en la que viven”, i es va plantejar
com a objectiu amb relació a la salut laboral: ”conservar o mejorar la salud del trabajador
evitándole los riesgos que le pueden ocasionar los equipos, los materiales, el entorno y la
organización del trabajo”.

El concepte de salut de l’OMS comprèn el benestar complet de l’individu en la
seva dimensió física, mental i social, i implica que totes les necessitats fonamentals
de les persones estiguin cobertes: afectives, sanitàries, nutricionals, socials i
culturals.
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Declaració Universal dels
Drets Humans

“Tota persona té dret a un nivell
de vida adequat que li asseguri, i
també a la seva família, la salut i

el benestar, i en especial
l’alimentació.” (art. 25.1 de la

Declaració Universal dels Drets
Humans)

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l’estat de
benestar físic, mental i social complet, i no merament com l’absència de
malaltia. Aquest concepte reflecteix la consideració integral de tots els
aspectes de la persona, i accepta com a integrant de la salut no solament
el benestar físic o somatofisiològic de la persona, sinó que també inclou els
aspectes de benestar mental i social.

El concepte de salut de l’OMS és personal i subjectiu: variarà en funció de les
característiques personals i socials de la persona, i de la percepció que aquesta
tingui de la pròpia situació. Tot i això, s’exigeixen unes condicions mínimes
que permetin que la persona exerceixi els seus drets econòmics, socials, culturals,
civils i polítics.

D’altra banda, l’Organització Internacional del Treball (OIT) considera els riscos
psicosocials en l’àmbit laboral com el fruit de la interacció entre el treball i les
condicions de l’organització i les capacitats del treballador que poden afectar la
seva salut.

L’OIT defineix els riscos psicosocials com “les interaccions entre el
contingut, l’organització i la gestió del treball i les condicions ambientals,
d’una banda, i les funcions i necessitats del treballador per una altra.
Aquestes interaccions podrien exercir una influència nociva sobre la salut
dels treballadors a través de les seves percepcions i experiències”.

Segons es deriva de la definició de riscos psicosocials que fa l’OIT, els factors
psicosocials són complexos, ja que no estan conformats únicament per les diverses
variables del món laboral, sinó que aquestes variables estan condicionades pel
conjunt de percepcions i experiències del treballador sobre elles.

Les capacitats del treballador, les seves necessitats i la seva situació personal
poden influir mitjançant la seva percepció i les seves experiències en la
pròpia salut, el seu rendiment i la seva satisfacció en el treball.

En la figura 1.1, s’aprecia com afecten les percepcions i experiències del treballa-
dor, i el contingut, l’organització i la gestió del treball, i les condicions ambientals,
en la salut del treballador.
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Figura 1.1. Elements que incideixen en la salut del treballador/Font: adaptació de
l’INSST

1.1.1 Les condicions de treball

L’àmbit laboral, en què té lloc el treball de la persona, pot incidir de manera
negativa en el treballador, influint en la generació o potenciació de riscos que
n’afectin la seguretat i salut.

Les condicions de treball són el conjunt de les circumstàncies que es donen
en l’entorn en què té lloc l’activitat laboral i que incideixen en la salut del
treballador entesa en els seus aspectes de benestar físic, mental i social.

En un primer moment, com a condició de treball, només es feia referència a les
condicions materials i ambientals del lloc de treball (maquinària, instal·lacions,
locals, temperatura, humitat, soroll, etc.) sense que s’incloguessin les condicions
relatives a la manera d’organitzar el treball. Actualment, també s’inclouen les
circumstàncies relatives a l’organització del treball i al contingut de la tasca
efectuada pel treballador que poden incidir en la salut.

Investigacions realitzades han posat de manifest que algunes malalties o patologies
estan determinades per la presència de condicions de treball susceptibles d’oca-
sionar riscos de tipus psicosocial en la feina. L’empresari haurà d’actuar sobre
aquestes condicions per tal de contribuir a mantenir uns nivells més elevats de
salut i benestar laboral, amb una major satisfacció i motivació del treballador, la
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qual cosa, a més, implicarà una organització de treball més productiva, amb nivells
d’absentisme inferiors, i una millor qualitat del treball.

Actualment, la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en l’article 7, defineix
el que s’ha d’entendre com a condició de treball: utilitza una visió àmplia del que
s’ha de considerar com a tal que supera la concepció tradicional que únicament
tenia en compte els aspectes materials com a possibles generadors de danys per a
la salut del treballador.

L’LPRL defineix la condició de treball com la característica del treball
susceptible de tenir influència en la generació de riscos per a la seguretat
i salut del treballador.

Condicions de treball segons l’article 4.7 de l’LPRL

El concepte legal de condicions de treball regulat per l’article 4.7 de l’LPRL inclou,
específicament, el següent:

“Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás
útiles existentes en el centro de trabajo.” (punt a de l’art. 4.7 LPRL)

“La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.” (punt
b de l’art. 4.7 LPRL)

“Los procedimientos para la utilitzación de los agentes citados anteriormente que influyan
en la generación de los riesgos mencionados.” (punt c de l’art. 4.7 LPRL)

“Todas aquellas otras características del trabajo, incluídas las relativas a su organización,
que influyan en la magnitud de los riesgos a que está expuesto el trabajador.” (punt d de
l’art. 4.7 LPRL)

En la definició de condicions de treball de l’LPRL tenen cabuda, a més
dels aspectes materials tradicionals, les qüestions relatives a l’organització
del treball: treball per torns, càrrega de treball, monotonia, nocturnitat,
participació del treballador en l’empresa, etc.

Les condicions de treball tenen conseqüències tant sobre l’individu com sobre
l’organització en què aquest treballa. Pel que fa al treballador, n’afecten la qualitat
de vida laboral, la salut, el benestar psicològic, la motivació, la satisfacció laboral
i la implicació en el lloc de treball. En l’àmbit organitzacional poden generar
disfuncions en l’organització (absentisme, rotació, baixes laborals, etc.) i afectar-
ne l’eficàcia i eficiència.

1.1.2 Perill, risc i factor de risc

Una corda que pot trencar-se és un
perill que té associat el risc que

caigui el pes que subjecta sobre el
treballador i el lesioni.

En matèria de seguretat i salut laboral, sovint es fan servir les paraulesrisc, perill
i factor de risc per fer referència a un mateix fet, la qual cosa pot ocasionar
confusions.
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Combatre els riscos en el
seu origen

El principi preventiu de l’article
15 de l’LPRL que obliga a
combatre els riscos en el seu
origen incideix en la necessitat
d’actuar sobre el principi de la
cadena que causa els danys per a
la salut del treballador.

Perill i factor de risc

Segons la terminologia usada per
la Unió Europea, els termes
perill i factor de risc es fan
servir de manera indistinta per
referir-se a les situacions
potencials en què es poden
produir danys.

La normativa comunitària diferencia entre perill i risc, tractant-los com a concep-
tes diferents i que, per tant, no es poden utilitzar indistintament per referir-se a un
mateix fet.

Perill és la propietat o aptitud intrínseca d’alguna cosa per ocasionar danys.

Parlem de perill quan fem referència a una situació potencial que es pot actualitzar
i donar lloc a diferents riscos, i provocar danys (figura 2). No cal que parlem d’una
situació de màxima urgència, sinó d’una situació potencial que pot ser generadora
de riscos que provoquin danys.

Podem definir risc laboral com la probabilitat que la capacitat d’ocasionar
danys s’actualitzi en les condicions d’utilització o d’exposició, i pugui
generar danys.

Exemple de perill i de risc

La manipulació incorrecta per part d’un operari d’un paquet que contingui material tòxic
és un perill que podria tenir associats diferents riscos: d’una banda, la caiguda del paquet
sobre el treballador, la qual cosa li podria ocasionar fractures i contusions, i, d’una altra
banda, la inhalació del producte tòxic, amb les conseqüències d’intoxicació per inhalació
del producte. Per a una mateixa situació potencial, hi ha una probabilitat d’actualització de
riscos diferents.

Figura 1.2. Seqüència temporal de l’actualització del perill

Segons l’art 4.2. de l’LPRL s’entén per risc laboral la possibilitat que un
treballador pateixi un determinat dany en ocasió del treball. La magnitud del
risc dependrà de la probabilitat que es produeixi el dany i de la seva severitat.

Des del punt de vista preventiu, parlem de factor de risc per referir-nos a les
situacions potencials que poden causar un dany per a la seguretat i la salut dels
treballadors.

Denominem factor de risc la font d’un possible dany per a la seguretat i la
salut dels treballadors, o la situació potencial que el pot provocar, amb el
mateix significat que perill.

Els factors de risc estaran determinats per les condicions en què el treballador ha
de realitzar el treball. Aquests poden fer referència tant a situacions materials com
a situacions immaterials.

La classificació més usual dels factors de risc susceptibles de causar danys en la
salut del treballador és la que diferencia entre els causats per agents materials (que
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Hi ha un risc (possibilitat)
que els perills s’actualitzin i

produeixin uns danys
determinats.

Objecte d’estudi de la
psicosociologia

La psicosociologia és la tècnica
que estudia els danys de caràcter
psicològic originats en l’entorn

de treball, i els factors
d’insatisfacció laboral.

són tots els que tenen un contacte directe amb el cos de la persona) i els agents
immaterials -que són els que actuen a nivell psicològic en la persona. Segons
aquest criteri, podem diferenciar els agents següents:

• Agents materials

– mecànics (màquines, instal·lacions, eines, locals, etc.)

– físics (soroll, temperatura, humitat, radiacions, etc.)

– químics (amiant, plom, clor, etc.)

– biològics (bacteris, fongs, virus, etc.)

• Agents immaterials

– inherents a l’organització del treball (treball per torns, treball nocturn,
possibilitat de participació en l’organització)

– inherents a la tasca (requeriments mentals del treball, contingut del
treball, ritme i monotonia, etc.)

1.2 La psicosociologia i els factors de risc psicosocials

Per eliminar o controlar aquests factors de risc, s’han desenvolupat una sèrie de
tècniques específiques amb àmbits d’actuació concrets. Així, podem diferenciar
la seguretat en el treball, la higiene industrial, l’ergonomia, la psicosociologia o
la medicina del treball.

La psicosociologia és la tècnica preventiva que s’encarrega de l’estudi de
les condicions organitzatives i psicosocials que es donen en el treball, que
poden donar lloc a factors de risc psicosocial.

Anàlisi psicològica o sociològica

És difícil delimitar el camp d’anàlisi dels aspectes psicològics o sociològics. De manera
general, es pot dir que l’anàlisi psicosocial, en la seva dimensió sociològica, es projecta
sobre el funcionament de les institucions socials (família, treball, amics, etc.), i en la seva
dimensió psicològica s’encarrega d’estudiar el comportament dels individus en aquestes
institucions.

Mitjançant l’aplicació de la psicologia i la sociologia, s’estudien els factors de
naturalesa psicosocial i organitzativa presents en el treball que poden repercutir
en la salut del treballador i generar estrès.

La psicosociologia aplicada al camp de la prevenció dels riscos laborals tracta
d’identificar els factors de tipus psicosocial que poden influir en l’aparició de
disfuncions en el sistema. L’anàlisi d’aquests factors es realitza de manera integral
juntament amb altres disciplines implicades en la prevenció (higiene, seguretat,
medicina del treball...).
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Els sectors amb més riscos
psicosocials

En l’enquesta duta a terme per
l’ISTAS entre diversos tècnics i
professionals, s’arriba a la
conclusió que els sectors amb
més incidència d’aquests riscos
són els de “personal sanitari amb
atenció directa als pacients”,
“treballadors en cadena” i
“personal de l’ensenyament amb
contacte directe amb alumnes
(primària i secundària)”.

Psicologia i sociologia

“Hi ha fenòmens psicològics massa carregats de determinants socials perquè la
psicologia pugui estudiar-los adequadament, mentre que també hi ha fenòmens socials
massa carregats de determinants psicològics perquè la sociologia pugui estudiar-los
adequadament. Alguns d’aquests fenòmens psicològics i socials situats en el treball i el
fet social de treballar al centre dels seus paradigmes, i la investigació epidemiològica ha
demostrat que tenen una importància crucial per a la salut i el benestar de les persones.
Aquest és l’àmbit d’aplicació de la psicosociologia en la salut laboral o, si es prefereix, en
la prevenció de riscos laborals.”

C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 11).

Si bé l’aplicació d’aquesta disciplina no és nova en l’àmbit preventiu, l’LPRL li
dóna un nou impuls amb la concepció que la prevenció de riscos laborals ha de
comprendre la totalitat dels riscos laborals que puguin causar danys a la persona, i
amb el seu reconeixement, juntament amb l’ergonomia, com una de les disciplines
preventives.

En els últims temps, hem pogut veure com ha guanyat protagonisme l’estudi
dels que s’han anomenat nous riscos, que inclouen les condicions de treball que
generen riscos de caràcter psicosocial.

L’any 2000, l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball va realitzar
una enquesta entre tots els països de la Unió Europea per detectar necessitats
d’investigació i anàlisi tècnica, que va donar com a resultat que els riscos o factors
de risc psicosocials van ser considerats com els més prioritaris.

En el mateix sentit, la Comissió Europea, en la seva comunicació sobre “Com
adaptar-se als canvis en la societat i el món del treball: una nova estratègia
comunitària de salut i seguretat” (2002-2006), destaca la importància de “prevenir
els riscos socials: l’estrès, l’assetjament en el treball, la depressió, l’ansietat i els
riscs associats a la dependència de l’alcohol, les drogues o els medicaments”, per
tal de promoure “un vertader benestar en el treball -físic, moral i social”.

Amb relació a la incidència d’aquests tipus de factors, aquesta comunicació de
la Comissió Europea (referint-se a una enquesta de població activa realitzada el
1999) considera que les malalties causades per l’estrès, la depressió o ansietat, la
violència en el treball, l’assetjament o la intimidació són les causants del 18% dels
problemes de salut associats amb el treball, una quarta part dels quals implica dues
setmanes o més d’absència laboral.

L’any 1999, un grup d’experts pertanyents a diferents organitzacions tècniques que
actuen en l’àmbit de la prevenció van identificar, en el nostre país, certs factors
explicatius de la falta d’interès per la prevenció amb relació als riscos psicosocials.
Són els següents:

• Falta d’informació sobre les conseqüències negatives dels factors de risc
psicosocial en la salut dels treballadors.

• Idea que els problemes d’estrès són de caràcter individual, i el seu tracta-
ment ha de ser individualitzat.

• Idea que l’estrès és un problema d’executius, amb més incidència en els
treballadors que realitzen tasques intel·lectuals que en els que realitzen
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Sectors amb més risc de
patologies psicosocials

La freqüència de les patologies
d’origen psicosocial és dues

vegades superior en els sectors
de l’educació, els serveis socials

i la salut.

Naturalesa i gestió de
l’estrès segons experts de

la Unió Europea

Es reconegut àmpliament que
l’estrès relacionat amb el treball

és un dels principals reptes
contemporanis que afronta la

seguretat i la salut en el treball.
Se sol entendre que la necessitat

d’activitats de prevenció de
l’estrès és prevalent a tots els
països europeus i a tot tipus

d’organitzacions.

Juliet Hassard and Tom Cox,
Birkbeck College, University of

LondonWork-
related_stress:_Nature_and_management

tasques manuals, i és percebut com un problema inherent a certs llocs de
treball que exigeixen una prevenció que actuï sobre l’individu, i no sobre
l’entorn.

• Dificultat d’avaluació dels riscos psicosocials per la falta d’instruments
objectius per mesurar-los.

• Convicció de la impossibilitat de controlar o eliminar els factors de risc
psicosocial.

1.2.1 Els factors de risc psicosocial

Factors de risc psicosocial segons l’OIT

L’Organització Internacional del Treball ha definit els factors de risc psicosocial com
“aquelles interaccions entre el contingut, l’organització i la gestió del treball i les condicions
ambientals, d’una banda, i les funcions i necessitats dels treballadors, de l’altra. Aquestes
interaccions podrien exercir una influència nociva en la salut dels treballadors a través de
les seves percepcions i experiències”.

Els factors de risc psicosocials són les característiques de les condicions de
treball, sobretot les que afecten la seva organització i que incideixen en la
salut de les persones principalment mitjançant mecanismes psicològics

Riscos físics i experiència d’estrès

“Se han realizado numerosos estudios sobre los riesgos físicos a fin de examinar los
efectos sobre la experiencia psicológica del estrés y sobre la salud. El ruido puede
actuar como estímulo físico y psicológico (Akerstedt y Landstrom, 1998; Kryter, 1972; Kasl,
1992). Según Smith (1991), ‚los efectos (no auditivos) del ruido sobre la salud pueden con
frecuencia reflejar las reacciones psicológicas al ruido -estrés-, así como los niveles de
exposición objetiva’.”

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Investigación sobre el estrés
relacionado con el trabajo. Riscos psicosocials i estrès

Tradicionalment, els psicosocials han estat riscos amb una important incidència
oculta; sempre han existit, però han tingut molt poca plasmació en les xifres
oficials de sinistralitat, per la qual cosa no han estat objecte d’atenció preferent
per part dels diferents agents que intervenen en la prevenció.

L’exposició als riscos psicosocials afecta la salut dels treballadors. A curt termini,
es pot manifestar per l’aparició d’estrès, que inclou alteracions de la salut física,
mental i social de l’individu. A llarg termini, l’exposició als riscos psicosocials
pot provocar alteracions cardiovasculars, respiratòries, gastrointestinals, endocri-
nològiques, immunitàries, etc. En la taula 1.1, es mostren alguns factors de risc
psicosocial classificats per ocupacions.

https://oshwiki.eu/wiki/Work-related_stress:_Nature_and_management
https://oshwiki.eu/wiki/Work-related_stress:_Nature_and_management
https://osha.europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress
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Taula 1.1. Factors de risc psicosocials per ocupacions

Ocupacions Factors de risc

Directius Ritme de treball elevat
Falta de temps per al treball
Treball a termini

Tècnics i professionals Treball a termini
Falta de temps per al treball
Violència en el treball

Treballadors de serveis Poques exigències en relació amb la capacitat
Violència en el treball

Treballadors qualificats d’agricultura i pesca Ritme de treball elevat
Treball monòton
Tasques repetitives
Treball que no aporta nous coneixements
Falta de participació i consulta
Salari per peça/productivitat

Treballadors qualificats en la indústria,
construcció i mineria

Ritme de treball elevat
Treball a termini
Falta d’autonomia
Treball monòton
Treball que no aporta nous coneixements
Salari per peça/productivitat
Falta de participació i consulta

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i
muntadors

Ritme de treball elevat
Treball a termini
Falta d’autonomia
Treball monòton
Tasques repetitives
Poques exigències en relació amb la capacitat
Treball que no aporta nous coneixements
Salari per peça/productivitat

Treballadors no qualificats Falta d’autonomia
Treball monòton
Tasques repetitives
Poques exigències en relació amb la capacitat
Treball que no aporta nous coneixements
Falta de participació i consulta

Font: Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (1996). II enquesta europea sobre les condicions de

treball.

Actuació

Els efectes de l’organització del treball en la salut no són tan evidents com
altres factors de risc de tipus material. Els efectes de l’organització del treball
en l’individu són més intangibles i inespecífics, i es manifesten per diversos
mecanismes emocionals i cognitius.

En els riscos psicosocials, la relació de causalitat entre el perill i el dany causat en
la salut del treballador no sempre és evident, com succeeix en els riscos de tipus
material. En aquest cas, un mateix factor de risc pot actuar de manera diferent
en diverses persones, i una mateixa patologia pot ser ocasionada per l’acció de
diferents factors de risc.

La possibilitat que un mateix factor de risc psicosocial actuï de manera
diferent en diverses persones fa més complicada la seva identificació en el
treball.
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La naturalesa inespecífica de les patologies que generen aquests riscos, la seva
incidència diversa en funció de les característiques personals i altres factors
extralaborals, i el possible llarg període de latència i generació són, entre altres,
elements que expliquen la dificultat d’establir una relació directa entre els factors
de risc psicosocial i la salut.

Tot i la dificultat per apreciar el nexe causal, els factors de risc psicosocial
són l’origen de malalties laborals que es relacionen amb el contingut i
l’organització del treball.

Els factors psicosocials representen l’exposició al risc, l’organització del treball
és l’origen d’aquesta exposició, i l’estrès és el detonant de l’efecte, és a dir,
de les conseqüències negatives per a la salut. La figura 1.3 mostra de manera
esquemàtica aquest procés.

Figura 1.3. Origen, exposició i danys en l’àmbit psicosocial

Font: C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 13).

La violència física, la violència psicològica, l’estrès i altres patologies psicolò-
giques suposen una alteració de la salut individual de la persona que els pateix.
Aquesta alteració de la salut pot tenir l’origen en els diferents àmbits de la vida de
l’individu, entre ells, l’entorn laboral.

Mentre que els factors de risc material provoquen l’alteració de la salut del
treballador per l’actuació dels agents externs sobre els sistemes fisiològics i
biològics del treballador, els riscos psicosocials actuen sobre l’individu amb
mecanismes psicològics, que es materialitzen en les situacions d’estrès.

Els factors de risc psicosocial actuen fonamentalment per mitjà dels
processos psicològics.
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L’organització del treball com a generadora d’estrès

En els riscos psicosocials, té una gran importància el factor individual. La
manera d’organitzar el treball no té la mateixa incidència en tots els treballadors
afectats. El treball nocturn o en caps de setmana afectarà de manera diferent una
treballadora mare de família amb responsabilitats familiars, que un treballador
proper a l’edat de jubilació. En aquests casos, el factor individual esdevé de gran
importància.

La importància dels factors individuals en els riscos psicosocials no ens ha de fer
creure que es tracta d’un problema individual i extralaboral de la persona, com
s’ha cregut durant molt de temps. També, en aquests casos, cal desenvolupar una
activitat preventiva de tipus col·lectiu.

En el cas de l’estrès laboral, tot i que el problema de salut es planteja individual-
ment, aquest està originat per les condicions de treball col·lectives que es donen
en l’àmbit de treball. Els continguts específics de les activitats i de les tasques que
realitza el treballador i les seves condicions de realització són l’origen de factors
de risc laboral que poden provocar danys en la salut dels treballadors que hi són
sotmesos.

Tot i la importància dels factors individuals per explicar els problemes de
salut generats per factors de risc psicosocial, cal desenvolupar una activitat
preventiva de tipus col·lectiu per actuar sobre aquests riscos.

La interacció entre les oportunitats i les exigències ambientals de l’organització,
i les necessitats, habilitats i expectatives individuals, poden derivar en processos
de tipus emocional (sentiment d’ansietat, alienació, apatia...), de tipus cognitiu
(dificultats de concentració...), conductuals (abús d’alcohol, de drogues...) o
de tipus fisiològic (trastorns digestius, trastorns musculoesquelètics, malalties
cardiovasculars...). Aquests mecanismes són el que anomenem estrès.

L’abús d’alcohol i altres drogues pot
ser conseqüència d’un desequilibri
entre les demandes de l’organització
i els recursos del treballador per
fer-hi front.

L’estrès laboral es pot definir com el resultat d’una relació entre les
exigències o requeriments que es produeixen en el món laboral i la capacitat
dels treballadors de donar-los resposta. Si el treballador no pot donar-los
resposta, es poden generar danys en la seva salut.

Les condicions en què l’individu du a terme l’activitat laboral es poden convertir
en font d’estrès. És per això que, per abordar el problema de l’estrès en una
organització de treball, des d’un punt de vista preventiu, cal actuar sobre les
condicions del treball, modificant els aspectes organitzatius necessaris per tal
d’eliminar les possibles causes d’estrès.
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Per intervenir preventivament sobre l’estrès en les organitzacions, és
prioritària l’actuació per mitjà de mesures de caràcter global, organitzatives
i col·lectives.

L’origen de les exposicions als factors psicosocials, que provocarà estrès i altres
alteracions de la salut dels treballadors, s’ha de buscar entre els continguts i
l’organització del treball. L’INSST (NTP 438. Prevención del estrés, intervención
sobre la organización) identifica els aspectes següents com els que habitualment
causen aquest problema:

• Exigències de treball excessives

• Ritme de treball imposat

• Ambigüitat i conflicte de rol

• Males relacions personals

• Estils de direcció i supervisió inadequats

• Falta d’adaptació al lloc de treball

• Grans responsabilitats

• Inestabilitat en la contractació

• Realització de feines perilloses (pel contingut mateix de la tasca o per les
condicions en què es duu a terme)

Per pal·liar aquests efectes, caldrà actuar preventivament sobre diferents nivells:
sobre l’organització (mitjançant el redisseny dels seus processos, i els recursos
i mitjans amb què es realitza el treball) i sobre el mateix individu -dotant-
lo d’estratègies de comportament, destreses i habilitats per afrontar aquestes
situacions.

La figura 1.4 ens mostra les possibilitats d’intervenció sobre l’estrès des de
l’empresa, sobre l’individu i sobre l’organització.

Figura 1.4. Possibilitats d’intervenció des de l’organització

Font: adaptació INSST
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Per tal de prevenir els danys a la salut del treballador, caldrà realitzar
actuacions que afectin a l’organització del treball, que és la creadora
potencial de riscos psicosocials.

La intervenció psicosocial ha d’estar precedida per un diagnòstic de la situació
de treball que permeti identificar els trastorns que afecten la situació de treball a
partir d’una anàlisi de símptomes.Efectes en la persona i l’organització

L’organització és la creadora
potencial de riscos psicosocials.

L’estrès, a més d’afectar el benestar i la salut del treballador, té efectes negatius per
a l’organització. Aquests poden ser de diferents tipus: efectes sobre la producció,
efectes sobre la qualitat de la producció, absentisme, mobilitat laboral, sinistralitat,
resistència al canvi, conflictes, etc.

Les categories de símptomes que millor permeten un diagnòstic psicosocial s’han
de detectar mitjançant l’observació de les reaccions tant individuals com de
grup. Hi ha una sèrie d’indicadors o senyals que permeten efectuar un diagnòstic
psicosocial: estats d’ànim negatius que reflecteixen ansietat, i estats de depressió
i irritabilitat, canvis funcionals en el cos humà, modificacions bioquímiques o
fisiològiques, comportaments insociables del treballador, augment del nombre
d’errors, nombre més elevat d’accidents, augment de les avaries i dels defectes
de producció, etc.

La taula 1.2 mostra els diferents indicadors de l’impacte de l’estrès laboral sobre
les persones i sobre les organitzacions.

Taula 1.2. Indicadors de l’impacte de l’estrès laboral

Dimensions Processos Indicadors

Ambient Descens significatiu • Qualitat dels productes i del servei
• Productivitat i rendiment laborals
• Qualitat organitzacional i de la vida laboral

Augment significatiu • Insatisfacció d’usuaris, clients i professionals
• Absentisme, retards, escapoliments, permisos i
baixes per malaltia
• Abdicació de responsabilitats professionals
• Incompliment de tasques
• Peticions de jubilació anticipada
• Accidentabilitat laboral
• Interaccions socials negatives amb clients i
persones usuàries en general
• Crispació i conflictivitat laborals

Persona Quadres generals * Síndrome general d’adaptació * Burnout
professional

Trastorns específics • Fisiològics (disfuncions cardiovasculars,
gastrointestinals i respiratòries; fatiga; insomni;
cefalees; esgotament; etc.)
• Emocionals (malestar, insatisfacció, apatia,
irritabilitat, avorriment, pessimisme, etc.)
• Conductuals (abús de psicofàrmacs i de qualsevol
tipus de droga)
• Cognitius (visió negativa de la realitat, de l’entorn,
del futur, etc.)
• Psicosocials (retraïment, incomunicació, tracte
despersonalitzat en les interaccions laborals, etc.)

Font: Josep M. Blanch i Ribas. Teoría de les relacions laborals 1 (pág. 89). UOC.
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Podeu trobar informació
sobre la VI enquesta de

condicions de treball a la
Unió Europea en la secció

“Annexos” del web del
crèdit.

La incidència de l’estrès

La VI enquesta nacional sobre
les condicions de treball revela
que un 30 % dels treballadors

manifesta patir una
simptomatologia compatible

amb un quadre d’estrès.Aquesta
xifra va creixent vertiginosament

en les últimes dècades.

Les conseqüències negatives que generen els factors de risc psicosocial afecten la
salut del treballador, i es projecten tant en l’àmbit laboral com en l’entorn personal
i familiar.

Quan es parla de les conseqüències negatives d’aquests factors de risc sobre la salut
dels treballadors, se solen diferenciar, entre altres, les conseqüències fisiològiques,
les conseqüències psíquiques, les alteracions del comportament, les repercussions
en la vida laboral i extralaboral, el burnout o esgotament professional, el mobbing
o assetjament psicològic, etc.

El mobbing suposa un aïllament de la
víctima, que pot acabar generant

efectes negatius sobre la seva vida
laboral i extralaboral.

Quan parlem d’estrès, fem referència a un conjunt de reaccions emocionals,
cognitives, fisiològiques i del comportament produïdes per un desequilibri
substancial entre les exigències que es formulen a l’individu, la seva
capacitat de resposta i la manera com aquest el percep.

L’estrès pot tenir conseqüències psicofisiològiques en el treballador com a conse-
qüència de la reacció psicosomàtica que afecta les condicions físiques de l’orga-
nisme. També es pot manifestar per mitjà de trastorns emocionals, d’inseguretat,
ansietat, depressió, apatia i passivitat, esgotament emocional, etc.; i pot provocar
alteracions del comportament -actituds agressives, d’aïllament o derrotistes, o
abús d’alcohol, tabac i altres substàncies-, i repercutir en la vida familiar i social
del treballador.

1.3 La incidència dels riscos psicosocials

La dificultat d’avaluar l’impacte dels riscos psicosocials rau en el fet que no
solen quedar reflectits en les estadístiques de sinistralitat laboral, que són uns
dels elements més estudiats a nivell preventiu. Per reflectir-ne la incidència, cal
realitzar enquestes específiques que analitzin la percepció dels treballadors sobre
les seves condicions de treball.

En aquest sentit, farem referència a la informació proporcionada per les últimes
enquestes sobre condicions de treball en l’àmbit europeu i l’àmbit estatal: IV
enquesta europea sobre les condicions de treball, de la Fundació Europea per a
la Millora de les Condicions de Vida i de Treball, i VI enquesta de condicions de
treball de l’INSST.

Dels estudis realitzats, es deriva que l’exposició psicosocial es caracteritza per un
empitjorament de la situació a Europa en diferents aspectes: nivells d’influència,
control sobre el temps de treball, i possibilitats de desenvolupament, en relació
amb les enquestes anteriors.

A l’Estat espanyol, en comparació amb les xifres europees, es pot apreciar que els
indicadors de les dimensions psicosocials donen resultats inferiors als de les dades
globals de la Unió Europea, i també s’aprecia un empitjorament de les condicions
horàries.
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Els factors més molestos
en la feina

Els aspectes que els treballadors
europeus consideren més
molestos en la feina són la
postura de treball, la temperatura
i la humitat, seguits pel ritme del
treball i la monotonia.

Insatisfacció i percepció
d’inseguretat en la feina

Segons la VI enquesta de
condicions de treball de la Unió
Europea, la insatisfacció laboral
és cinc cops superior en els
treballadors que perceben que
estan exposats a riscos laborals.

A continuació, passarem a analitzar alguns dels aspectes més significatius que es
reflecteixen en aquests documents.

En relació al grau de satisfacció dels treballadors europeus, el treball apareix com
una experiència positiva i satisfactòria per a la majoria de treballadors, situant-se
un percentatge superior al 80% en la part alta o molt alta. En la figura 1.5, es
mostra el grau de satisfacció en el treball.

Figura 1.5. Grau de satisfacció en el treball

Font: Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (2015). IV enquesta europea sobre les
condicions de treball (pàg. 12).

Els factors que, segons els treballadors europeus, afavoreixen la satisfacció en el
treball són els següents:

• El sentiment de pertinença a la pròpia organització.

• La sensació d’estar correctament recompensat, que té més importància que
el nivell d’ingressos.

• La major autonomia i control sobre el propi treball.

• La major exigència intel·lectual del treball, sense excessiva pressió o inten-
sitat.

• Les possibles oportunitats de progrés professional en la feina.

• La satisfacció general amb l’equilibri entre treball i vida privada.

D’altra banda, els nivells inferiors de satisfacció que mostren els treballadors
europeus tenen a veure amb els aspectes següents:

• La realització de jornades laborals llargues, al marge de la norma.

• L’elevat nivell d’intensitat laboral.

• Els baixos nivells de control del treball.
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Els nivells més alts de
satisfacció en la feina es
donen en els sectors de

serveis.

• L’exposició a riscos físics o psicosocials.

En relació al temps de treball,des de l’any 1991 es nota una tendència a la
disminució de la duració de la setmana laboral, que queda alterada amb la
incorporació dels nous membres, l’any 2005. La figura 1.6 mostra l’evolució de
les hores de treball setmanals en els països de la Unió Europea.

Figura 1.6. Evolució de les hores de treball setmanal a la Unió Europea

Font: Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (2015). IV enquesta europea
sobre les condicions de treball (pàg. 4).

En els països de l’est i del sud d’Europa, es veu la tendència a l’allargament de la
jornada laboral setmanal; mentre que, en els països del centre i del nord d’Europa,
aquesta tendència és que sigui inferior.

Una mitjana del 15% dels treballadors europeus realitzen una jornada de més de
quaranta-vuit hores setmanals, que augmenta fins al 44% en el cas dels treballadors
autònoms.

El temps de durada de la jornada laboral setmanal és un dels factors que
influeixen en la percepció de satisfacció de l’equilibri entre la vida laboral i
la personal; en aquest sentit, el 45% dels treballadors que realitzen jornades
setmanals llargues es declaren insatisfets d’aquest equilibri, mentre que el
80% dels treballadors que realitzen jornades setmanals inferiors a les trenta
hores es mostren satisfets.

En relació al temps de treball remunerat, els homes treballen més hores que
les dones en tots els països estudiats, però si es considera el temps que aquests
dediquen al treball no remunerat (tenir cura dels fills, de la llar...) l’enquesta revela
que les dones treballen més hores que els homes.

En relació a l’organització del treball,l’enquesta estudia diferents aspectes:
intensitat del treball i autonomia en el treball.

Una quarta part dels treballadors estudiats declaren que el seu ritme de treball és
sempre o quasi sempre molt elevat. Els nivells més elevats d’intensitat se situen
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Autonomia en el treball

Segons la VI enquesta de
condicions de treball de la Unió
Europea, només el 50% dels
treballadors amb estudis primaris
poden escollir els mètodes de
treball, enfront del 80% dels que
tenen estudis superiors.

entre els treballadors manuals altament qualificats, el 33% dels quals declara haver
de treballar a un ritme molt elevat, i el 37% manifesta que ha de fer-ho amb
terminis molt ajustats.

Els factors que influeixen en aquesta exigència de ritme de treball elevat varien
en funció dels sectors: aproximadament un 80% dels treballadors dels sectors
d’hostaleria, restauració, educació i salut manifesten que és per demandes directes
dels usuaris; en els sector de la construcció, un 60% dels treballadors considera
que són els companys els que determinen el ritme de treball; i, en el sector
industrial i miner, un 40% dels treballadors es veuen sotmesos a la necessitat de
treballar al ritme marcat per la maquinària.

En relació a l’autonomia en el treball, l’enquesta indica que més del 60% dels
treballadors poden escollir o canviar l’ordre en què realitzen les tasques o la
velocitat i els mètodes de treball que utilitzen. Com més alt és el nivell educatiu,
més alt també és el nivell de control sobre el treball. Els sectors que mostren uns
nivells menors d’autonomia són l’industrial, de la construcció, de l’electricitat i
del gas, mentre que els més alts són els d’intermediació financera i l’immobiliari.
La figura 1.7 mostra l’autonomia en el treball per sectors en els treballadors
empleats de la Unió Europea.

Figura 1.7. Autonomia en el treball dels treballadors de la Unió Europea per sectors

Font: Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (2015). VI Enquesta europea sobre les condicions de
treball (pàg. 7).

En relació a la violència i l’assetjament psicològic o mobbing, prop del 5%
dels treballadors europeus declaren haver patit alguna forma de violència, o
assetjament físic o psicològic, en el lloc de treball en els últims dotze mesos.
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Es veu que les dones (especialment les més joves) pateixen més assetjament físic
o psicològic que els homes, i que aquest es produeix en més gran mesura en grans
empreses (de més de 250 treballadores) i en els sectors de l’educació, la salut,
l’hostaleria i la restauració.

L’enquesta també assenyala els efectes que té en la salut, en el sentit que els
treballadors exposats a riscos psicosocials (especialment els que són víctimes
d’assetjament) estan molt més exposats a absentar-se de la feina (un 23% enfront
d’una mitjana del 7%) i que els períodes d’absència solen ser superiors.

Per sectors d’activitat, la IV enquesta mostra les dades següents:

• El 9% dels treballadors dels sectors d’administració i banca perceben de
manera negativa la falta d’autonomia.

• El ritme de treball imposat és considerat molest pel 15,4% dels treballadors
del sector de serveis socials.

• Els treballadors dels sectors de química, metal·lúrgic i altres serveis consi-
deren negativament el seu horari.

• Les queixes més freqüents sobre l’esforç físic provenen dels treballadors de
química i serveis socials.

• El sector de la construcció avalua negativament els riscos d’accidents i la
inestabilitat de l’ocupació.

Conclusions de la VI enquesta de condicions de treball de la Unió Europea

Les principals conclusions a què arriba la VI enquesta de condicions de treball de la Unió
Europea són les següents:

• “El porcentaje de trabajadores que declaran sentirse «satisfechos» o «muy satisfechos» de
sus condiciones de trabajo supera el 80%.

• El 80% de los trabajadores afirman sentirse satisfechos del equilibrio entre trabajo y vida
personal, si bien un porcentaje superior al 44% de los que trabajan más de 48 horas
semanales se declaran insatisfechos en este aspecto.

• Alrededor del 5% de los trabajadores declara haber sido víctima de violencia, hostigamiento
o acoso moral en el puesto de trabajo. La posibilidad de sufrir amenazas de violencia física
entre los empleados de la educación y de la salud sextuplica a la de los trabajadores del
sector industrial.

• El 78% de los europeos trabaja en régimen de contrato indefinido o de duración
indeterminada.

• El sector servicios es el mayor en la UE-27 y continúa creciendo: da empleo a
aproximadamente el 66% de los trabajadores de la Unión Europea.

• Los trabajos altamente cualificados (tanto manuales como de oficina) suponen más de la
mitad (55%) del empleo total en Europa.

• Una cuarta parte de los trabajadores declaran que su ritmo de trabajo es siempre o casi
siempre muy elevado.

• Más del 60% de los trabajadores pueden elegir o modificar el orden en que realizan las tareas,
la velocidad o los métodos de trabajo.
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• En el sector público, las probabilidades de ofertar formación a los empleados casi duplican a
las existentes en el sector privado (un 41% y un 21% respectivamente).

• Aunque en todos los países los hombres trabajan más horas que las mujeres en empleos
remunerados,el número de horas trabajadas por las mujeres es mayor si se combinan las
horas de trabajo remunerado y no remunerado.

• El teletrabajo sigue ocupando un espacio marginal: menos de un 2% de los trabajadores lo
efectúa a tiempo completo. Un 4% adicional trabaja a distancia de forma ocasional (entre una
y tres cuartas partes del tiempo de trabajo).

• Los dos riesgos más habituales, tanto en hombres como en mujeres, son los movimientos
repetitivos de manos/brazos y la necesidad de adoptar posturas fatigosas o dolorosas: más
del 62% efectúa movimientos repetitivos de manos o brazos durante una cuarta parte del
tiempo de trabajo o más, mientras que el 46% trabaja en posturas fatigosas o dolorosas.

• Una cuarta parte de los trabajadores están al menos una parte de su jornada en la
instalación.”

Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (2015). VI
enquesta europea sobre les condicions de treball (pàg. 2).

A nivell estatal la VI enquesta de condicions de treball de l’INSST, realitzada
l’any 2015, estudia la incidència d’alguns factors psicosocials en l’àmbit laboral.
Respecte a l’anàlisi dels factors psicosocials, en les conclusions de l’informe
destaquen els següents aspectes en relació amb els resultats obtinguts en les
enquestes anteriors:

• Es produeix un augment de les dificultats de comunicació entre els treba-
lladors mentre es treballa. La causa principal s’atribueix al ritme de treball
elevat i a uns alts nivells d’atenció que requereix el lloc de treball, que fan
que resulti difícil desviar l’atenció de la feina.

• Es manté un nivell de bones relaciones en l’àmbit laboral, entre els com-
panys i els caps.

• Es manté un nivell baix en relació amb l’autonomia del treballador en totes
les dimensions estudiades: ordre de les tasques, elecció del mètode de
treball, ritme de treball, i distribució o duració de les pauses de treball.

• Es nota un augment del percentatge de treballadors que tenen horari amb
torns rotatius.

Estudi dels aspectes psicosocials de la VI enquesta de condicions de treball de
l’INSST

Amb relació a l’estudi de certs aspectes psicosocials -com les posssibilitats de comunicació
en el treball, les relacions interpersonals, l’estatus en el lloc de treball, l’autonomia del
treballador, les possibilitats de promoció, la participació, el temps de treball i l’exposició
a conductes violentes-, la V enquesta de condicions de treball de l’INSST formula les
conclusions següents: “Aumentan las dificultades de comunicación entre los trabajadores
durante el trabajo respecto a ediciones anteriores de la ENCT.

Se mantiene una valoración positiva de las relaciones con los compañeros, los superiores
y los subordinados.

En cuanto a las exigencias de la tarea, se observa un descenso en los requerimientos
en Formación Profesional, mientras que aumentan las tareas en las que se precisa una
formación universitaria.
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Casi la mitad de los trabajadores no puede nunca elegir o modificar alguno o varios de los
siguientes aspectos de su trabajo: el orden de las tareas, el método de trabajo, el ritmo de
trabajo o la distribución-duración de las pausas.

El ritmo de trabajo está condicionado principalmente por las demandas directas de
personas (clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc.) y por el cumplimiento de plazos
de tiempo.

Aumenta el porcentaje de trabajadores que trabajan en horarios a turnos rotativos, tanto
de mañana/tarde como de mañana/tarde/noche. La mayoría de los trabajadores sigue
teniendo un horario rígido de entrada y salida del trabajo.

Casi la mitad de los trabajadores manifiesta que suele prolongar su jornada laboral;
ampliación que en un 22% de los casos se realiza sin ningún tipo de compensación, ni
económica ni en tiempo libre. Mientras que los hombres suelen ampliar su jornada con
mayor frecuencia que las mujeres, éstas lo hacen en mayor medida sin compensación. El
principal motivo para dichas prolongaciones de jornada es la sobrecarga de trabajo.

Los problemas más frecuentes relacionados con las conductas violentas o de
discriminación en el trabajo son la violencia física cometida por personas no pertenecientes
al lugar de trabajo, la discriminación sexual y la discriminación por edad.

Los datos referidos a la discriminación por edad son más elevados en el grupo de
trabajadores más jóvenes, mientras que los que se refieren a la discriminación sexual son
más elevados en las mujeres.

Los trabajadores que manifiestan en mayor medida haber sido objeto de conductas de
acoso psicológico son: mujeres, trabajadores del sector Servicios (fundamentalmente
Servicios Sociales y Administración/Banca) y trabajadores de centros de trabajo con
plantillas grandes.

Los trabajadores que manifiestan ser objeto de comportamientos de acoso presentan una
sintomatología de corte psicosomático significativamente mayor que los que no son objeto
de comportamientos de este tipo.”

INSST. VI Encuesta de condiciones de trabajo.

L’Observatori Permanent de Riscos Psicosocials vinculat al sindicat UGT, per
mitjà de diferents informes sectorials (sector hostaleria, ensenyament, tèxtil,
seguretat privada i sanitat), ha analitzat la incidència dels factors psicosocials en
els treballadors espanyols, i ha aportat una sèrie de dades que convé destacar.

D’una banda, en aquest estudi s’arriba a la conclusió que l’impacte dels riscos
psicosocials en el nostre país és similar en tots els sectors que han estat objecte
d’estudi, és a dir, que no és tan rellevant el sector d’activitat de l’empresa com la
forma d’organització del treball i els sistemes de gestió empresarial utilitzats.

Segons la investigació duta a terme per aquest organisme, un 30% dels treballadors
enquestats presenten uns nivells elevats de càrrega mental, deguda a un ritme de
treball elevat, amb molta pressió sobre el temps de treball.

Amb relació a l’estrès del total de treballadors dels diferents sectors a nivell
estatal estudiats, el 73% del sector de l’ensenyament manifesta nivells alts d’estrès.
També tenen nivells elevats els treballadors del sector d’hostaleria i tèxtil (65% i
64%, respectivament).

En la figura 1.8, es mostra l’estrès laboral per sectors, i es destaca més incidència
en els sectors d’hostaleria i ensenyament.
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Figura 1.8. Incidència de l’estrès laboral a Espanya per sectors/Font: Observatori de Riscos
Psicosocials de la UGT

En relació a les formes de violència psicològica extremes, els estudis realitzats
estimen que un 4% dels treballadors avaluats es troben en situacions severes
de degradació de les condicions de treball, i el percentatge seria d’un 18% si
es tinguessin en compte les fases inicials de l’assetjament. Aquest percentatge
contrasta amb la mitjana europea, que se situa prop del 14%.

Per sectors, en l’àmbit estatal, la figura 1.9 mostra que l’hostaleria (amb un 18%),
la seguretat privada (18%) i el tèxtil (16%) mostren els nivells més alts del total
de sectors estudiats.

Figura 1.9. La violència psicològica a Espanya per sectors

Font: Observatori de Riscos Psicosocials de la UGT
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LPRL i riscos psicosocials

L’LPRL inclou, en el seu àmbit
d’aplicació, els aspectes

susceptibles de generar tant
riscos de naturalesa física com

riscos de tipus psicosocial.

Figura 1.10. El burnout a Espanya per sectors

Font: Observatori de Riscos Psicosocials de la UGT

Quant a la síndrome d’estar cremat o burnout, la mostra realitzada en l’àmbit
estatal indica uns percentatges molt elevats en general en tots els sectors estudiats.
En la figura 1.10, es mostren els nivells per sectors.

1.4 L’enfocament jurídic

Tot i que l’LPRL no fa cap referència expressa als riscos psicosocials ni existeix
cap norma reglamentària específica que els reguli, no hi ha cap dubte que aquesta
llei ha configurat el dret a la protecció integral de la salut dels treballadors, incloent
per tant les característiques organitzatives del treball que tenen influència en la
generació de riscos per a la seguretat i salut del treballador.

Podem trobar diferents elements legals i jurisprudencials que corroboren aquesta
inclusió, a continuació se n’esmenten alguns.

El punt dde l’article 4.7 de l’LPRL reconeix, com a aspectes susceptibles de
produir danys, “totes les característiques del treball, incloent-hi les relatives
a la seva organització i a la seva ordenació”.

Igualment, aquest reconeixement dels riscos psicosocials està inclòs en l’annex
IV del Reglament de serveis de prevenció, que reconeix la psicosociologia com
una disciplina preventiva, juntament amb l’ergonomia, i exigeix l’existència de
prevencionistes experts en aquesta especialitat com a recurs humà obligatori en
els serveis de prevenció.

L’Estatut dels treballadors (ET), en diferents preceptes, regula de manera especí-
fica un gran nombre de factors de risc psicosocial: temps de treball, promoció
professional, treball per torns, mobilitat funcional i geogràfica, etc.

En el mateix sentit, l’Acord europeu sobre estrès laboral (2004), recollit en l’ANC
2005, reconeix l’obligació de l’empresari de prevenir l’estrès laboral en el marc
de la Directiva marc 89/391/CEE. Aquest acord, tot i no ser vinculant per a
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l’empresari, ha de servir de pauta per valorar el compliment empresarial del deure
legal de protecció de la salut dels treballadors.

Així mateix, abundantíssima jurisprudència ha reconegut com a malalties del
treball -i considerant-los legalment com a accidents laborals per via de l’article
115.2, e), de la Llei general de la Seguretat Social-, els danys produïts per l’estrès
laboral, per l’assetjament o per altres tipus de violència sobre el treballador.

El conjunt d’obligacions que estableix la normativa de prevenció de riscos
laborals resulta aplicable als riscos psicosocials.

A més de la vessant preventiva, també és possible abordar el pla jurídic dels riscos
psicosocials des de la vessant reparadora i sancionadora. En aquests casos, les
vies són anàlogues a les existents en relació amb la resta de riscos: normes de la
seguretat social, normes civils reguladores de la responsabilitat indemnitzatòria,
tutela administrativa per la via sancionadora, i protecció penal.
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Habitualment, s’identifica
riscos psicosocials amb
estressors o fonts d’estrès.

Interacció de diversos
factors psicosocials

Serà habitual detectar l’actuació
de més d’un factor de risc
psicosocial que provoqui efectes
nocius sobre la satisfacció, el
benestar i la salut del treballador.

2. Els factors psicosocials en el treball I

Factors psicosocials segons l’OIT i l’OMS

L’OIT i l’OMS, en el seu informe sobre medicina del treball (1984), van definir els factors
psicosocials com les “interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en
el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra las capacidades
del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo
lo cual, a través de percepciones y experiencias puede influir en la salud y en rendimiento
y la satisfacción en el trabajo”.

Els factors psicosocials en el treball són les característiques de les condicions de
treball i de l’organització que poden produir danys per a la salut dels treballadors:
la cultura de l’organització i el seu ambient, les funcions i característiques de la
tasca realitzada pel treballador, les relacions interpersonals que es produeixen en
el lloc de treball, etc. en són alguns.

Els factors de risc psicosocial en el treball poden ser causa d’accidents de treball,
però habitualment es consideren com a tals els que poden produir malalties per
l’estrès.

No tots els treballadors que estan exposats a factors de risc psicosocial acaben
generant patologies derivades de la seva exposició. Els danys que es causen en la
salut dels treballadors depenen de la dosi d’exposició i de les característiques de
la persona, entre altres circumstàncies.

El conjunt de factors psicosocials estan en contínua interacció. El medi
ambient de treball, les tasques i els factors referents a l’organització afecten
el treballador en funció de les seves habilitats, expectatives, cultura i altres
factors de la seva vida privada.

Els factors psicosocials en el treball poden afectar la motivació i la satisfacció del
treballador, generar estrès i afectar la salut en funció de la percepció que aquest
tingui de la incidència d’aquests factors, i les seves capacitats per fer-hi front. Per
tant, caldrà que tinguem en compte les característiques individuals del treballador
(personalitat, edat, sexe. . . ) perquè determinaran la seva percepció subjectiva de
l’entorn laboral i afectaran la seva satisfacció i salut.

Per tant, existeixen algunes variables que poden modificar la resposta de l’individu
enfront d’una exposició a factors de risc psicosocials en el treball: el suport
psicosocial, les habilitats personals, la capacitat d’anticipació o el control sobre
els elements estressors en són algunes.
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L’entorn extralaboral i la
personalitat

Tot i que alguns autors inclouen
com a factors psicosocials

l’entorn extralaboral i la
personalitat de l’individu,

normalment, es consideren
elements moduladors de l’estrès,
que condicionaran la resposta de

l’individu davant els factors
psicosocials.

Interacció
entorn-característiques

individuals

Els elements que afecten la
interacció entre les

característiques individuals i
l’entorn són les característiques

de la personalitat (estratègies
d’afrontament, patrons de

conducta, locus de control,
resistència, etc.), l’edat, el sexe,

les motivacions, la formació, les
aptituds i actituds dels

treballadors, etc.

Les característiques personals dels treballadors de terminen la vivència que
tenen de les condicions de treball, que serà diferent en cada cas, la qual cosa
provocarà reaccions molt diverses. Una mateixa condició de treball pot ser
viscuda de manera estressant per un treballador i no per a un altre.

La diferència de reacció de les persones davant d’una situació estressant pot
estar influïda per molts elements, referents tant a les condicions culturals com de
personalitat: les estratègies d’afrontament, els patrons de conducta, la resistència,
l’edat, els factors motivacionals, les aptituds i actituds, entre altres.

Característiques individuals i factors de risc psicosocial

En relació amb els factors de risc psicosocial, trobem els factors moderadors o variables
que estan associats a cada persona i que determinen quin serà el grau d’incidència i dany
en la salut de l’actuació dels factors de risc. La implantació d’un sistema retributiu en
l’organització basat en els resultats pot ser percebut com a negatiu per algun treballador,
afectar-lo negativament i generar-li incertesa i inestabilitat, o pot ser considerat per un altre
com un element motivador. Per tant, cal tenir en compte altres aspectes (perfil psicològic,
sexe, edat, personalitat, antecedents psicològics, etc.) per establir la vulnerabilitat del
treballador enfront dels estressors laborals.

La personalitat del treballador i les seves circumstàncies personals tenen un paper
rellevant en la generació de danys en la salut; però, des d’un punt de vista preventiu,
cal incidir en les condicions de treball que poden provocar una exposició nociva
als riscos psicosocials.

Des d’un punt de vista preventiu, no ens hem de centrar en la personalitat
del treballador, sinó en les característiques de l’organització del treball.

En la figura 2.1, es pot veure com actuen les condicions de treball sobre el nivell
de rendiment, satisfacció i salut dels treballadors.

Des de l’àmbit de la prevenció, no situem el punt d’anàlisi en els trets de la
personalitat del treballador, sinó en les característiques de l’organització del
treball que poden generar el risc. Cal actuar sobre l’origen, tractant d’incidir en
l’organització del treball i tenint en compte les necessitats empresarials, i la salut
i benestar dels treballadors.

L’origen dels riscos psiscosocials

“El origen de la exposición a estos riesgos [en referència als riscos psicosocials en el treball],
[. . . ] tiene que ver con las estrategias de organización del trabajo. Es frecuente, en algunas
empresas, que estas estrategias impliquen tratar a los trabajadores y las trabajadoras
como instrumentos de trabajo, ignorando que el aprendizaje y la autonomía, las relaciones
sociales y la estabilidad son necesidades humanas básicas que el trabajo en las empresas
no siempre respeta. En una mayoría de éstas, la organización del trabajo sigue basándose
en principios, ya obsoletos, que relegan a las personas a obedecer órdenes y realizar
tareas que otras han diseñado, tareas en las que no tienen ninguna oportunidad de
influencia. Por otra parte, y cada vez más, las estrategias del mundo empresarial fomentan
la competitividad entre los mismos compañeros. Finalmente, las condiciones de trabajo
cada vez ofrecen menos estabilidad y obstaculizan más el control de la vida fuera de las
empresas.”

Federación de Comunicación y Transporte de CCOO. El acoso psicológico en el trabajo.
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Figura 2.1. Impacte de les condicions de treball en els treballadors

Font: adaptació INSST

Des d’un àmbit preventiu, per intervenir en la generació dels riscos
psicosocials, cal actuar sobre el seu origen: les condicions de treball
relacionades amb l’organització.

2.1 L’origen dels riscos psiscosocials: l’organització del treball

Les organitzacions estan formades per un nombre determinat de membres que
s’organitzen en funcions diferenciades per tal d’assolir uns objectius concrets.

Els elements de l’estructura organitzativa i les funcions i processos de gestió
de persones que s’estableixen dins de l’organització són elements susceptibles
d’afectar la salut dels treballadors que componen l’organització; un disseny
inadequat d’aquests elements actuarà com a factor de risc psicosocial, i podrà
generar efectes perniciosos tant per a les persones com per a l’organització.

Històricament, s’han donat diferents solucions a la qüestió de la manera com
s’organitza la distribució i execució del treball en les organitzacions.

Quan parlem de la manera com s’organitza el treball, ens referim a
l’estructura que adopten les organitzacions.
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Conseqüències del
taylorisme

La concepció del treball
taylorista suposa la fragmentació

del treball en tasques simples i
fàcils de realitzar en espais curts

de temps; la separació de les
tasques directes de les indirectes

-preparació de materials,
manteniment de les màquines...-,
i la reducció de les qualificacions

dels obrers i el temps
d’aprenentatge necessari.

La manera d’organitzar l’empresa ha provocat la formulació de diverses teories
que plantegen diferents maneres “ideals” d’assolir els seus objectius, i proposen
models diversos per estructurar, organitzar i dividir la tasca de les persones que
treballen en l’organització.

Per tal d’entendre com s’han generat les formes de treball actuals, caldrà revisar
les diferents concepcions històriques sobre les organitzacions que, cadascuna des
del seus paradigmes, estableixen diferents models d’organització del treball que
encara perduren en els nostres dies.

Dividirem l’evolució de les formes d’organització del treball en tres etapes:

1. Fase inicial (1880-1945): organització científica del treball i escola de
relacions humanes

2. Període de l’inici i desenvolupament de la direcció de recursos humans
(1945-1973)

3. Període del canvi en la direcció de persones (1973-actualitat)

2.1.1 Fase inicial (1880-1945): organització científica del treball i
escola de relacions humanes

La teoria sobre l’organització científica del treball estudia com augmentar la
productivitat amb una organització industrial adequada i sistemes de retribució
i incentius als treballadors.Intenta introduir un suposat caràcter científic a l’orga-
nització de l’empresa. L’ideòleg d’aquesta teoria va ser Frederick W. Taylor, i
quan es fa referència al seu model d’organització del treball es parla detaylorisme.

Frederick W. Taylor (1856-1915)
formula l’anomenada teoria sobre
l’organització científica del treball,

que concep la fàbrica com una
immensa màquina en què els obrers

són uns simples components més.

Els principis fonamentals en què es recolza el taylorisme com a sistema
d’organització del treball es basen en el que anomenen organització
científica del treball,que consisteix en l’estudi, el disseny i la implementació
detallats de temps, mètodes, tasques i moviments, per tal d’intensificar el
procés de treball i obtenir un increment de la productivitat de la mà d’obra i
una millora de l’eficiència del sistema.

Com a conseqüència de la concepció del treball del taylorisme, les tasques
que realitza el treballador es fragmenten i subdivideixen, la qual cosa provoca
la disminució del poder dels obrers, que perden control del procés productiu.
El salari, juntament amb la disciplina, és l’única manera de motivar l’obrer.
S’implanta la remuneració econòmica per unitat de producció.

Trets distintius del taylorisme

El taylorisme propugna una separació entre el treball manual i l’intel·lectual: tot treball humà
implica, en diferents proporcions, activitats mentals i manuals. El taylorisme vol divorciar
una realitat de l’altra, considerant que així s’afavoreix el rendiment i la productivitat. Dins de
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la fàbrica això es realitza retirant, del control dels treballadors, els processos de planificació
i organització del treball, que són ubicats fora del taller, en departaments específics dirigits
per tècnics i professionals.

S’organitza el treball entorn de la tasca: el treball que cada operari realitza ha d’estar
prefixat amb unes instruccions molt detallades que descriuen minuciosament el contingut
de la tasca que ha de realitzar, i també la manera de realitzar-la i els mitjans que necessita
per fer-ho, sense que tingui potestat per introduir canvis ni millores.

Així mateix, s’exerceix un control directe i extern tant sobre els treballadors com sobre
els resultats del seu treball. S’exerceix una vigilància i supervisió estrictes en el
desenvolupament de l’activitat de l’obrer, sense que tingui cap tipus d’autonomia.

El taylorisme va ser la teoria més aplicada en les indústries de l’època; va ser
sobretot en la cadena de muntatge de la Ford que aquesta concepció aportada per
l’organització científica del treball es va desplegar.

Fordisme

El terme fordisme es refereix a la manera de producció en cadena que va dur a la pràctica
Henry Ford; fabricant de cotxes dels Estats Units. Aquest sistema, que es va desenvolupar
entre el final de la dècada dels trenta i principis dels setanta, suposa una combinació
de cadenes de muntatge, maquinària especialitzada, alts salaris i un nombre elevat de
treballadors en plantilla. Aquesta manera de producció resulta rendible sempre que el
producte es pugui vendre a un preu baix en una economia desenvolupada.

L’anomenat fordisme és una aplicació
dels principis tayloristes, que promou
l’especialització del treball i l’elevació
de la productivitat per mitjà de
l’aplicació de la tecnologia en el
procés productiu. Considera el
treballador com una part de la
màquina, i organitza el treball en la
línia de muntatge a partir del ritme i
els requeriments de la maquinària
utilitzada en el taller o la fàbrica.
Aquest model es fonamenta en una
producció en massa sobre línies de
muntatge rígides. Els resultats
d’aquesta implantació no van ser tan
bons com es preveia, ja que el
taylorisme no va tenir en compte
certs factors laborals com els temps
morts, les errades humanes i
mecàniques, etc.

Les crítiques que es van formular al taylorisme feien referència al fet que no
tenia en compte aspectes de l’organització informal i de l’entorn en l’àmbit
laboral, i considerava els diners com a única motivació del treballador.

Davant el fracàs en certs aspectes de l’organització científica del treball, l’Escola
de les Relacions Humanes obre les portes a la psicosociologia com a disciplina
acadèmica aplicada a l’organització del treball i de l’empresa, centrant-se en
elements que fins aleshores no s’havien tingut en compte, com la importància
dels grups informals en el treball, la motivació no econòmica del treballador, el
lideratge, etc. La idea és completar les teories de l’organització científica del
treball amb les seves aportacions.

Elton Mayo és el principal exponent d’aquest corrent, amb les investigacions
realitzades en la Western Electric de Chicago -que es coneixen com a efecte
Hawthorne. Aquest autor vol superar els problemes de rebuig dels treballadors a
l’organització taylorista del treball fent un enfocament nou dels recursos humans
que permeti obtenir millores en la productivitat.

John Elton Mayo (1880-1949) va
basar les seves teories en la idea que
els treballadors actuaven segons els
sentiments i les emocions. Ell creia
que si es tractava el treballador amb
respecte i s’intentava resoldre les
seves necessitats, les conseqüències
serien beneficioses tant per al
treballador com per a l’empresa.

L’efecte Hawthorne

A un equip d’investigadors de la Universitat de Harvard, se li va encarregar l’estudi de
les activitats dels grups de treball en la planta Hawthorne de l’empresa Western Electric
de Chicago. S’estudiaven les conseqüències que, en un grup de treball, tindria l’alteració
d’una de les seves condicions de treball: la il·luminació. A un grup de treballadores se’ls
va mantenir la il·luminacio constant; mentre a l’altre grup se li modificava, augmentant-la i
disminuint-la. Els estudis van determinar que la productivitat de les treballadores a les quals
s’havia augmentat la il·luminació havia millorat, però també ho havia fet quan la il·luminació
havia disminuit, i havia augmentat també en l’altre grup de treballadores en el qual no
s’havia modificat la il·luminació. L’equip que estudiava el cas va arribar a la conclusió que
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L’escola de les relacions
humanes d’Elton Mayo

L’escola de les relacions
humanes d’Elton Mayo tracta de

superar la visió mecanicista de
l’organització taylorista del

treball.

Els principis de l’escola de
relacions humanes

Elton Mayo i els seus seguidors
basen la seva atenció en el factor
humà de les experiències socials,

cognitives i emocionals que
tenen lloc en les interaccions

personals dins l’ambient de
treball (amistat, comunicació,

empatia, reconeixement, suport
mutu, etc.). Propugnen el foment

de la dinàmica de grups i altres
aspectes informals de les

relacions per reparar els buits
que deixen l’organigrama formal

i jeràrquic de l’empresa.

el que havia motivat l’augment de productivitat era el sentiment de valoració que van tenir
les treballadores quan van saber que eren objecte d’atenció i d’estudi. Aquest element
subjectiu i no la modificació material de les condicions de treball era el que justificava
l’increment de la productivitat.

Mayo i el seu equip descobreixen que la productivitat obrera en l’empresa no
depèn de la modificació de les condicions materials i tècniques de producció
(realitzades d’acord amb esquemes tayloristes: horaris, incentius salarials,
descansos, il·luminació, sorolls, decoració, etc.), sinó de l’ambient social del
grup de treball. L’efecte Hawthorne remet a l’increment de la productivitat
derivat de l’augment de la motivació laboral, associat al bon ambient creat
pel grup social informal de treball.

L’escola de les relacions humanes pretén impulsar la concepció de l’empresa com
una comunitat d’interessos compartits entre capital i treball i, per tant, crear una
identitat comuna en relació amb els objectius de l’empresa. La participació dels
treballadors té com a finalitat crear les condicions necessàries per estimular la
motivació i l’interès pel treball per mitjà dels grups informals. La taula 2.1 mostra
els trets essencials d’aquesta escola en comparació amb el taylorisme.

Taula 2.1. Trets fonamentals de l’organització científica del treball i de l’escola de recursos humans

Organització científica del treball Escola de les relacions humanes

Finalitat Augment de la productivitat amb una
organització industrial adequada, centrada
en les condicions materials i tècniques de la
producció.

Millora de la productivitat per mitjà de
l’atenció al factor humà.

Concepció
del
treballador

Mecanicisme: treballador com a component
d’una màquina que és l’empresa.

Operari com un engranatge d’una màquina
condicionat també per pautes socials
(influència d’idees mecanicistes).

Elements
motivadors

Salari.
Poder.

Recompenses i sancions socials
(principalment, el reconeixement).

Condicions
de treball

Mètodes científics i precisos: atenció a les
condicions materials i tècniques de
producció (horaris, temps. . . ).

A més d’incloure els requisits objectius de la
producció, s’han de satisfer els requisits
subjectius dels empleats respecte a la
satisfacció social en el lloc de treball.

Participació
del
treballador

L’obrer no té cap iniciativa en la feina: es
produeix una divisió estricta entre la
concepció i execució del treball. L’obrer no
té cap poder per decidir sobre com ha de fer
la feina.

Importància de la participació dels
treballadors per assolir la seva
autorealització, que influirà en el rendiment.

2.1.2 Període de l’inici i desenvolupament de la direcció de recursos
humans (1945-1973)

Els models següents de direcció de recursos humans centren l’estudi en l’empresa
com a sistema, i en el contingut mateix del treball: relacionen les necessitats
psicosocials dels treballadors amb les característiques del lloc de treball, de
manera que plantejaran enriquir el lloc de treball per mitjà de diferents mecanis-
mes (participació, treball en equip, etc.) per poder satisfer les necessitats dels
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treballadors i que això porti un increment del seu rendiment i de la producció.

Douglas McGregor (1906-1964) va
ser un sociòleg nord-americà que es
va inspirar en la teoria de la jerarquia
de necessitats d’Abraham Maslow
per construir un enfocament sobre la
motivació basat en dos supòsits
contraris sobre la naturalesa humana.
Enfront de la teoria X, pròpia dels
plantejaments tayloristes, en la qual
es considera el treballador gandul i
que actua només sota amenaces,
construeix l’anomenada teoria Y.
Aquesta teoria suposa que els
treballadors es comprometen amb el
seu treball i són creatius i busquen
noves responsabilitats i
desafiaments. Aquesta teoria és
l’adoptada pel management modern.

Els models que recullen aquesta idea, tot i que de manera incipient, serien el model
humanista de McGregor, i el model bifactorial de Herzberg.

El model humanista de McGregor

Douglas McGregor (1960) estableix els fonaments de la moderna direcció de
recursos humans per mitjà de l’exposició d’una teoria (molt difosa en l’actualitat)
que pretén explicar l’estil de direcció de les empreses contraposant-la a la
teoria taylorista. Aquest autor formula una teoria que denomina teoria Y, en
contraposició a com Taylor va anomenar la seva (teoria X), i que es basa en la idea
que el treballador necessita desenvolupar les seves capacitats i la seva creativitat
en el treball, i necessita reconeixement. Només amb la satisfacció d’aquestes
necessitats superiors, es podrà motivar el treballador. En la taula 2.2, podem
veure els principis i les concepcions sobre el treballador que fonamenten ambdues
teories.

Taula 2.2. Resum de les teories X i Y

Teoria X de Taylor Teoria Y de McGregor

L’ésser humà és gandul per naturalesa, no li agrada
treballar i sempre que pot ho evita.

A l’ésser humà li agrada treballar.

Les persones treballen per recompenses
econòmiques, i no per raons d’estatus.

Per aconseguir que el treballador aporti el seu esforç,
cal proporcionar-li una situació de llibertat i
autocontrol.

Les persones són resistents al canvi. La majoria dels treballadors tenen una gran
imaginació i creativitat que haurien d’aplicar en
l’àmbit laboral.

Per aconseguir els objectius de l’organització, els
treballadors han d’estar estrictament controlats i
administrar les recompenses i càstigs.

En la majoria dels casos, les potencialitats
intel·lectuals dels treballadors estan infrautilitzades.

Les persones busquen, sobretot, la seguretat i evitar
les responsabilitats.

L’ésser humà busca assumir responsabilitats.

El model bifactorial de Herzberg

Dins d’aquesta etapa, podem ubicar el model bifactorial de Herzberg (1966).
Aquest autor distingeix dos tipus de factors: els factors de contingut o mo-
tivacionals, i els factors de context o higiènics. Per millorar la satisfacció
dels treballadors, no hem d’incidir sobre els factors higiènics, sinó sobre els
motivacionals (reconeixement, responsabilitat, etc.).

Frederick Irving Herzberg
(1923-2000). Psicòleg famós per la
introducció de la teoria de
l’enriquiment laboral i la teoria de la
motivació i higiene, coneguda com la
teoria dels dos factors. Segons
aquesta teoria, les persones són
motivades per dos factors: els
anomenats factors d’higiene i els de
motivació.

Herzberg va establir una teoria de la motivació que estableix que hi ha dos factors
implicats en l’aparició de satisfacció o insatisfacció en el treball: els factors
insatisfactoris o higiènics, i els factors de motivació o satisfaccionals.
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Noves maneres d’entendre
el treball

Altres aplicacions del model
bifactorial de Herzberg, les
podem trobar en el que s’ha

anomenat democràcia industrial
en els països nòrdics, el

desenvolupament
organitzacional als Estats Units,

o la teoria Z del model japonès o
els cercles de qualitat.

Els factors insatisfactoris o higiènics fan referència a condicions
extrínseques que tenen a veure amb el context laboral. Quan aquestes
condicions no es donen, generen insatisfacció en el treballador; però, quan
aquestes condicions sí existeixen, no necessàriament generen satisfacció en
el treballador.

Els factors higiènics

Es consideren factors higiènics els següents:

• el salari

• la seguretat en el treball

• les condicions laborals

• la condició social

• la qualitat de la supervisió tècnica

• la qualitat de les relacions interpersonals entre els companys i els responsables

• les normes i procediments de gestió de l’empresa

Els factors de motivacióo satisfaccionals estan relacionats amb el contingut
del treball. Quan es donen en el treball, creen uns alts nivells de satisfacció
en els treballadors; si no es donen no hi haurà aquesta satisfacció.

Els factors motivadors

Es consideren factors motivadors els següents:

• l’acompliment

• el reconeixement

• la responsabilitat

• el progrés

• el treball mateix

• la possibilitat de creixement

• l’èxit professional

Com a conseqüència d’aquesta teoria, s’ha donat una gran importància a l’anome-
nat enriquiment del treball, consistent en el redisseny de les característiques del
lloc de treball i del seu contingut per possibilitar la satisfacció de les necessitats
“d’ordre superior” dels treballadors.
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Canvi en la concepció de la
direcció de persones

El canvi més important que s’ha
produït des de 1973 ha estat
passar de considerar el
treballador com un cost (que, per
tant, calia minimitzar) a
entendre’l com el principal
recurs productiu.

Gestió de recursos humans
i motivació

Actualment, es considera que
una motivació adequada i un bon
clima laboral com a
conseqüència d’una gestió
eficient dels recursos humans
porten un increment de la
productivitat.

2.1.3 Període del canvi en la direcció de persones (des de 1973 fins
a l’actualitat)

Tot i que la finalitat de les noves formes d’organització del treball de les persones
continua sent assolir un augment de l’eficiència per millorar la producció i
incrementar els beneficis de l’organització, en els últims temps s’ha produït un
canvi de paradigma en la gestió de les persones dins de l’organització. Aquesta
ha evolucionat paral·lelament al canvi en els models de gestió i direcció de les
organitzacions.

A partir dels anys noranta, la direcció de persones incorpora en les seves funcions
tradicionals (la gestió tècnica, la gestió administrativa i la gestió de relacions
laborals) la coparticipació en la definició de l’estratègia empresarial, la qual cosa
implica que aquesta es comença a dissenyar en un àmbit estratègic i de manera
alineada amb l’estratègia de l’empresa.

En l’actualitat, es reconeix el paper fonamental de la gestió de les persones
per assolir una millora de la productivitat en les organitzacions.

Les polítiques de direcció de persones han d’estar alineades amb l’estratègia de
l’empresa i, per tant, han de contribuir des del factor humà al fet que aquesta
assoleixi els seus objectius. Aquestes polítiques hauran ajudar a fidelitzar les per-
sones amb el projecte de l’empresa (contracte psicològic), impulsar l’organització
i aportar valor en la consecució dels objectius que aquesta es planteja.

Els diferents models de gestió de personal, des del taylorisme fins als models
actuals de direcció de persones, han tingut com a finalitat millorar la productivitat
de les empreses. Avui en dia, ja s’ha establert que no és suficient buscar l’augment
de la productivitat, sinó que cal buscar-la amb la millora de la motivació del
treballador, augmentant el seu nivell de compromís i participació. El model que
es planteja és el d’una direcció de persones que busca involucrar i comprometre
el treballador en el projecte de l’empresa, i garantir al mateix temps la protecció
de la seva salut i integritat física.

2.2 Classificació dels factors de risc psicosocial

Hi ha diverses classificacions dels factors psicosocials en el treball. Nosaltres
ens fixarem en una classificació etiològica, en funció de l’origen dels factors de
risc. Identificarem les característiques de l’ambient de treball, de la tasca i de
les condicions de l’organització que poden generar factors de risc: cultura de
l’organització, participació, entorn laboral i desenvolupament professional, paper
en l’organització, contingut del treball, càrrega i ritme del treball, horari, relacions
interpersonals, relació entre la vida familiar i la feina, preparació i aprenentatge, i
ambient laboral.
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Hem seguit la classificació en deu categories de les característiques del treball,
entorns del treball i organitzacions que poden resultar perilloses, utilitzades per
l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball en el seu informe
sobre l’estrès Investigación sobre el estrés relacionado con el trabajo.

La taula 2.3 mostra les diferents característiques del treball que poden suposar
factors de risc psicosocial, catalogades en funció de l’origen.

Taula 2.3. Característiques del treball que poden suposar factors de risc psicosocial

Origen Categoria Condicions que defineixen el perill

Contingut del treball Disseny de les tasques Falta de varietat i cicles de treball curts, treball
fragmentat o sense significat. Infrautilitzaci&#243;
de les capacitats, incertesa elevada.

Càrrega i ritme de trebal Excés o defecte de càrrega de treball, falta de
control sobre ritme, elevats nivells de pressió amb
relació al temps.

Horari de treball Treball per torns, horaris flexibles, horaris
imprevisibles, horaris llargs o que no permeten tenir
vida social.

Ambient de treball Males condicions físiques de treball: soroll,
temperatura, exposició a altres riscos.

Context de treball Cultura i funció de
l’organització

Comunicació pobre, poc suport per a la resolució
de problemes i desenvolupament personal, falta de
definició dels objectius organitzatius.

Paper en l’organització Ambigüitat i conflicte de funcions, responsabilitat
d’altres persones.

Estatus laboral i
desenvolupament
professional

Estancament professional i inseguretat, promoció
excessiva o insuficient, salari baix, inseguretat

laboral, escàs valor social del treball.

Autonomia en la presa de
decisions i control

Participació baixa en la presa de decisions, falta de
control sobre el treball.

Relacions interpersonals
en el treball

Aïllament social i físic, escassa relació amb els
superiors, conflictes interpersonals, falta de suport
social.

Relacions entre la vida
familiar i el treball

Exigències en conflicte entre treball i vida familiar,
suport familiar escàs, problemes professionals
duals.

2.3 Els factors psicosocials relacionats amb el contingut del treball

El primer gran conjunt de factors o causes que es poden analitzar per identificar la
probabilitat que es produeixin riscos de tipus psicosocial són els que fan referència
al contingut del treball; aquests fan referència a qüestions específiques del treball,
i al grau com les tasques responen a les expectatives i interessos dels treballadors
que les realitzen.
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2.3.1 El disseny de les tasques

Hi ha diversos aspectes relatius al contingut del treball que es relacionen amb
l’estrès i que, per tant, resulten perillosos per a la salut del treballador: una
escassa valoració del treball, l’ús limitat de les capacitats del treballador, la falta de
varietat de les tasques encomanades i el treball repetitiu, les exigències excessives
d’atenció, etc.

L’exposició al treball repetitiu i monòton està relacionada amb experiències
d’avorriment que desemboquen en ansietat, depressió, ressentiment i mal estat
de salut psicològica general.

Tot treball pot tenir elements que el facin interessant i enriquidor o que, al contrari,
el facin desagradable i avorrit. Els factors derivats del contingut de la tasca del
treballador són els que fan referència al contingut i el significat que té el treball
per a qui l’executa, de tal manera que el treballador el percebi com a útil i que li
ofereixi la possibilitat d’aplicar i desenvolupar els seus coneixements i capacitats.

L’aïllament és un factor de risc derivat
del disseny de les tasques.

Les tasques han de ser dissenyades segons el principi de l’adaptació del treball a
la persona (punt dde l’art.15 LPRL), respectant els principis ergonòmics i tenint
en compte les diferències individuals, perquè estiguin en concordança amb les
capacitats i la personalitat del treballador. La taula 2.4 mostra alguns factors de
risc relacionats amb el disseny de les tasques.

La tasca realitzada pel treballador fa referència a un grup de factors que
poden tenir una potencialitat motivadora per al treballador o que, al contrari,
poden ser causants de danys a la seva salut.

Taula 2.4. Factors de risc segons el disseny de tasques

Característiques del treball Factors de risc

Disseny de les tasques * Treball mal definit
* Alta incertesa
* Falta de varietat
* Treball fragmentat
* Treball sense significat
* Infrautilització de les habilitats
* Altes exigències emocionals
* Complexitat de la tasca
* Aïllament (constriccions físiques)

Exigències psicològiques emocionals

En el desenvolupament de les tasques laborals, el treballador es pot veure obligat
a realitzar esforços per controlar les emocions que sent, la qual cosa pot produir-li
un desgast emocional.
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Síndrome d’estar cremat

La síndrome d’estar cremat o
burnout és definit per alguns

autors com l’estat d’esgotament
mental, físic i emocional produït
per la involucració crònica, en el

treball, en situacions amb
exigències psicològiques

excessives.

Les exigències emocionals es donen en situacions en què es requereix la
capacitat del treballador per entendre els sentiments i les emocions d’altres
persones, que poden transferir-los al treballador.

Característiques del treball emocional

“Para hablar de trabajo emocional deben cumplirse una serie de características que se
exponen a continuación:

1. Ocurre en interacciones cara a cara o voz a voz.

2. Las emociones del trabajador son mostradas para influir en las emociones, actitudes y
conductas de otras personas.

3. Se produce en aquellos trabajos que suponen el trato con personas y que generalmente
se dan en el sector servicios. Conllevan relaciones interpersonales que forman parte del
propio trabajo, generalmente en situaciones entre el trabajador y un cliente, paciente, alumno,
usuario, etc.

4. Es una exigencia del trabajo que la mayoría de las veces lo facilita (por ejemplo, cuando
nuestro objetivo principal es la venta de un producto, la tarea de obtener una sonrisa del
cliente, facilita la venta).

5. Toda interacción social sigue ciertas reglas o normas, y para cada situación existen
emociones más apropiadas.”

NTP 720. El trabajo emocional: concepto y prevención

L’exigència emocional es pot donar per diferents motius:

• Perquè la tasca és d’atenció al públic i implica tractar amb persones.

• Perquè la feina origina alguna molèstia a tercers, i aquests poden tenir una
reacció de mal tracte verbal envers al treballador.

• Perquè la feina suposa la relació amb persones que viuen una situació
problemàtica (falta de recursos econòmics, malalties, etc.).

A la feina els bombers estan en
contacte amb persones que viuen

situacions problemàtiques i que
poden transferir-los els seus

sentiments.

Les exigències emocionals d’un bomber

“[. . . ] Vas a un accident de metro i et trobes una persona partida i l’has de treure, no et pots
plantejar que és un ésser humà. . . , o quan vas a atendre persones grans que viuen soles
que no pots fer-hi res perquè no hi ha assistència social, jo cada vegada ho porto pitjor, no
funciona la justícia i no se’ls incapacita. . . Són abandonaments i no pots fer-hi res i et vas
despersonalitzant.”

C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 37).

En aquestes situacions, el treballador es pot veure abocat a afrontar situacions que
suposen una alteració dels seus sentiments, i ha de fer un esforç per no involucrar-
se i no confondre els sentiments de les persones amb qui està en contacte amb els
propis. Aquest tipus de resposta pot provocar danys en la salut del treballador, i
pot afavorir l’aparició de la síndrome d’estar cremat o burnout.

Les exigències emocionals en la interacció amb el client i la càrrega
emocional excessiva són factors de risc relacionats amb la tasca que poden
generar la síndrome d’estar cremat en el treball.
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En el treball en contacte
amb persones (infermeres,
professors, etc.) el burnout
és habitual.

Excessiva càrrega
emocional

L’excessiva càrrega emocional es
dóna sobretot en els treballadors
que estan en contacte amb altres
persones (infermeres, professors,
cuidadors...). Aquests
treballadors han d’utilitzar les
habilitats professionals i les
capacitats personals, i deixar la
vida privada al marge.

Les demandes emocionals excessives no es donen únicament en els treballadors
que estan en el servei d’atenció directe al públic, sinó que també es poden donar
en altres àmbits laborals com en llocs de treball directius, en el treball comercial,
en la política, etc.

L’actuació preventiva en aquests supòsits passa per dotar els treballadors que
ocupen aquests llocs de treball d’elements que els permetin gestionar de manera
adequada les pròpies emocions.

Mitjançant la selecció de personal, la formació i el subministrament dels
recursos necessaris, és possible actuar preventivament en les situacions
d’altes exigències emocionals per al treballador.

Aquests llocs de treball requereixen que les persones que els ocupin s’hagin escollit
mitjançant una correcta selecció de personal, en funció dels perfils que s’exigeixen
en els diferents llocs de treball. A més, caldrà mantenir la formació inicial amb
un alt nivell de formació continuada, per tal d’enfortir els recursos personals amb
què ja compta el treballador.

A més, és necessari que el treballador compti amb els recursos necessaris per
desenvolupar la seva tasca, tant de tipus emocional, de suport dels seus superior i
companys que desenvolupen feines similars, com de suport logístic que faciliti el
desenvolupament de la feina.

Efectes del treball emocional sobre la persona i sobre l’organització

“El trabajo emocional ha sido conceptualizado como un constructo multidimensional, ya que
provoca consecuencias tanto negativas como positivas.

Uno de las consecuencias a las que se asocia generalmente el TE es al síndrome de
burnout o síndrome de “quemarse por el trabajo” (ver otras notas técnicas de prevención
sobre burnout), sobre todo con las dos dimensiones consideradas corazón del burnout
(agotamiento emocional y distancia mental -despersonalización y cinismo) ya que el
agotamiento emocional se refiere a cierto desgaste en este sentido y la despersonalización
supone actitudes frías y distantes hacia las personas receptoras del trabajo o con las que
el trabajador interactúa en el trabajo. También el empleado puede llegar a desarrollar una
actitud cínica y escéptica respecto a la utilidad y significado de su trabajo.

Otra consecuencia del TE es la alienación y extrañamiento del yo, es decir tener problemas
para distinguir cuando es uno mismo o cuando está simulando o, incluso, producir
interferencia con la ejecución de roles privados, dificultad para desconectar y regular sus
emociones en el ámbito privado.

El TE también puede llegar a producir algunas dolencias psicosomáticas, así por ejemplo,
la supresión o inhibición de emociones incrementa la activación cardiovascular que
pueden tener efectos negativos a largo plazo. Este efecto disminuye cuando aumenta
la identificación con el puesto y con el compromiso organizacional si esto supone
manifestaciones emocionales más reales.

Estas consecuencias personales, a su vez, repercuten sobre la organización tanto de forma
positiva como negativa. Así por ejemplo, la regulación de emociones puede disminuir el
rendimiento en aquellos puestos en los que se exigen manifestaciones emocionales. Al
mismo tiempo puede dar lugar al aumento de la rotación y el absentismo, sobre todo si el
empleado no disfruta de suficiente autonomía en el puesto.”

INSST, NTP 720. El trabajo emocional: concepto y prevención
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Les cadenes de muntatge

Inserir un cargol en un procés de
muntatge en cadena implica la

repetició de seqüències molt
curtes i repetitives, amb la qual

cosa el treballador té una
sensació de monotonia.

Com més curt és el cicle de
treball, més alienant i

perjudicial resulta per a
l’equilibri mental del

treballador.

Varietat/monotonia

La monotonia apareix quan la feina del treballador segueix sempre la mateixa
seqüència o similar, s’utilitzen els mateixos elements i la tasca sempre és la
mateixa o molt semblant.

La monotonia es pot definir com la realització de les mateixes activitats per
part del treballador amb la mateixa seqüència o similar i en unes condicions
de l’entorn coincidents.

La monotonia es pot produir per la repetició de seqüències molt curtes i repetitives,
que difícilment poden oferir al·licients per al treballador que percep que la seva
feina té poc sentit, en limitar-se a executar una tasca massa específica i desconèixer
el lloc que ocupa la feina que realitza dins del procés productiu.

També hi pot haver monotonia quan són pràcticament idèntiques les condicions de
l’entorn on es treballa, per exemple en les sales de control de processos industrials,
on el treball només consisteix a controlar si es produeix alguna alteració del procés
de producció.

El treball monòton implica que el treballador sempre posa en joc les mateixes
competències i capacitats, sense cap possibilitat per a la innovació per mitjà
de l’aplicació de la seva capacitat creativa.

La monotonia en el treball és una
font d’insatisfacció per al treballador.

Monotonia i hipovigilància

“La monotonía y la hipovigilancia sólo se diferencian por las circunstancias en que aparecen:
la primera sería un estado de activación reducida, de lenta evolución, que puede aparecer
en el desarrollo de tareas largas, uniformes, repetitivas y se asocia principalmente a la
somnolencia, disminución y fluctuación del rendimiento, y variabilidad de la frecuencia
cardiaca. En la hipovigilancia se reduce el rendimiento en las tareas de vigilancia.”

INSST. NTP 445. Carga mental de trabajo: fatiga.

Aquesta sensació de monotonia s’agreuja quan les tasques que realitza el treballa-
dor són exactament les mateixes i segueixen la mateixa seqüència en un període
de temps determinat.

La repetitivitat consisteix en la repetició, per part del treballador, del mateix
cicle de treball durant la jornada laboral.
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Article 15.1, punt d, de
l’LPRL

Aquest precepte exigeix “adaptar
el trabajo a la persona, en
particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de
los equipos y los métodos de
trabajo y de producción, con
miras, en particular; a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en
la salud”.

Les relacions personals

Les relacions personals són
importants tant perquè
contribueixen al
desenvolupament personal del
treballador com perquè actuen
com a factors moderadors de
l’estrès laboral.

La varietat és el fenomen contrari de la monotonia, i consisteix en la diversificació
de les tasques, les seqüències o els elements que estan presents en l’activitat laboral
del treballador.

La varietat en el treball es pot definir com la presència de tasques,
seqüències o elements diversos en la l’execució de la feina per part del
treballador.

En les situacions en què hi ha varietat de tasques, de seqüències o elements, es
produeix una major gratificació i satisfacció per al treballador que en les que
predomina la monotonia.

L’excessiva varietat també pot resultat estressant, ja que el treballador es
podria trobar en una situació en què no pogués afrontar tots els requeriments
del lloc de treball, la qual cosa el podria fer sentir ineficaç.

L’article 15.1, punt d, de l’LPRL exigeix que l’empresari actuï sobre la monotonia
i repetitivitat del treball, per tal de reduir els efectes negatius que aquests fenòmens
tenen sobre la salut dels treballadors. L’actuació preventiva exigeix l’estudi del
procés de treball, amb la participació dels treballadors implicats, a fi de distribuir
els llocs de treball de manera que siguin estimulants per a les persones que els
ocupen.

Equips de treball semiautònoms

Amb la tècnica dels grups semiatònoms es passa d’un treball individual, en què cada
treballador té el seu lloc de treball amb les tasques clarament delimitades, al treball grupal.
La càrrega de treball ja no és individual sinó grupal: és el grup el responsable d’un grup de
tasques, i la manera de repartir-les dins del grup és una decisió interna.

Per assegurar el funcionament correcte d’aquests equips, és necessari que els treballadors
siguin polivalents, de manera que es pugui trencar el principi de divisió taylorista del treball.

Aïllament

En alguns casos, el treballador realitza la feina sense estar en contacte amb altres
companys o superiors.

Els treballs realitzats en situació d’aïllament són aquells en què el
treballador realitza la seva tasca sense que hi hagi contacte amb altres
persones i, normalment, sense tenir tampoc cap contacte visual amb els
companys.

El treball en aquestes situacions d’aïllament pot donar lloc a desequilibris en el
treballador, tant de tipus socioafectiu com de tipus cognitiu.

Els trastorns de tipus socioafectiu poden consistir en avorriment, descens de
la vigilància i alteracions en la percepció del temps. En l’àmbit cognitiu, les
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Treball de control de
qualitat

Un treball en un control de
qualitat visual pot exigir un

nivell d’atenció molt elevat per
part del treballador que realitza

la tasca, i provocar-li fatiga.

Fatiga per atenció constant

La capacitat de mantenir un alt
nivell d’atenció constant provoca

cansament i, alhora, fa difícil
mantenir el nivell d’atenció

exigit.

alteracions que provoca l’aïllament fan referència a la generació de situacions
d’incertesa que poden derivar en reaccions d’inadaptació i sensació d’inseguretat.

En les situacions d’estrès per aïllament, augmenta la probabilitat que la
persona que treballa sola prengui decisions errònies i, fins i tot, perilloses.

Per actuar preventivament contra l’aïllament, és convenient que en tots els casos
els treballadors estiguin en contacte visual i auditiu amb els companys de llocs de
treball propers, i establir les pauses, rotacions o altres sistemes que els permetin
fer activitats laborals amb contacte amb altres persones.

Atenció

Hi ha llocs de treball en què el nivell d’atenció necessari del treballador és molt
alt pel tipus de tasca que realitza. Són llocs de treball que requereixen una atenció
sostinguda i duradora sobre algun element.

El grau d’atenció d’una treballadora del sector tèxtil

“Algunas tareas implican simplemente dar un punto de costura, pero muy exacto. Hay
tareas que duran más tiempo, pero fijarte bien en lo que haces siempre es muy importante,
se tiene la misma exigencia de calidad, Si se producen errores en una operación de la
americana se generan errores en el proceso de producción.” (treballadores del tèxtil)

ISTAS.Guía para la intervención sindical del delegado y delegada de prevención (pàg. 149).

Les situacions que exigeixen un alt nivell de concentració del treballador, a la
llarga, poden provocar fatiga.

Fatiga

“Se define la fatiga mental (7) como la alteración temporal (disminución) de la eficiencia
funcional mental y física; esta alteración está en función de la intensidad y duración de
la actividad precedente y del esquema temporal de la presión mental. La disminución de
la eficiencia funcional se manifiesta, por ejemplo, mediante una impresión de fatiga, una
peor relación esfuerzo/resultado, a través de la naturaleza y frecuencia de los errores, etc.
Pero el alcance de estas alteraciones está en parte determinado por las condiciones de la
persona.”

INSST.NTP 445. Carga mental de trabajo: fatiga.

Per millorar les situacions de treball en què s’exigeix un alt nivell d’atenció per
part del treballador, és convenient establir pauses freqüents que

permetin el descans i previnguin la fatiga. També és possible reorganitzar les
tasques de manera que no es generin aquests alts nivells d’exigència.
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Divisió de les tasques

La divisió de les tasques fins a
convertir-les en moviments curts
i la seva mecanització deixen el
treball sense significat per als
treballadors que el realitzen.

Responsabilitat

La responsabilitat consisteix en la consciència de les obligacions que té el
treballador, que portat fins a termes exagerats pot generar una sensació de
culpabilitat.

Una cultura d’empresa basada en la cerca de la culpabilitat genera la por del
treballador al risc, la qual cosa pot suposar un fre a la innovació per a l’empresa
que li impedeixi avançar. Al contrari, una cultura que considera l’error com una
oportunitat per millorar fomenta la creativitat del treballador, la qual cosa fa que
augmenti el seu nivell de satisfacció.

Per evitar les situacions de responsabilitats excessives, cal dotar el treballador
de les eines necessàries per fer front a les responsabilitats laborals assignades.
Algunes de les condicions que s’haurien de donar per evitar que el factor de
responsabilitat es converteixi en un risc són les següents:

• Disposar dels recursos necessaris per exercir-la.

• Tenir el poder de prendre les decisions oportunes.

• Disposar de la formació adequada per al desenvolupament de les tasques
pròpies de lloc de treball.

• Organitzar el treball de manera que la presa de decisions sigui compartida
per l’organització en les situacions que ho requereixin.

Sentit del treball

El sentit del treball té a veure amb els valors que el treballador aprecia en
el fet de realitzar la feina.

El treballador pot afrontar millor totes les dificultats que es plantegin en l’àmbit
laboral quan està desenvolupant una feina que per a ell té sentit. Suposa una
adhesió al contingut del seu treball o de la seva professió.

La falta de sentit d’un conserge de l’administració

“[...] hace poco la jefa me pidió que repasara un listado de ordenador donde el último
número de cada fila estaba cortado, y que lo pusiera bien. Cuando acabé le dije que
hubiera sido mejor colocar el papel de la impresora más a la derecha. Si me buscan cosas
para que me entretenga, sería mejor que me compren un kilo de garbanzos, los tiro por el
suelo y ya los recogeré”. (conserge de l’administració pública)

ISTAS.Guía para la intervención sindical del delegado y delegada de prevención (pàg 152).
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Impossibilitat de
desenvolupament en la

feina

L’exposició al risc
d’impossibilitat de

desenvolupament en la feina es
dóna en els supòsits en què es

produeix una divisió radical
entre les tasques de disseny i les

tasques d’execució de la feina.

Autonomia del treballador

L’autonomia del treballador a
l’hora de decidir es pot donar en

aspectes que fan referència a
l’organització de la feina (ordre

de les tasques que ha de realitzar,
mètodes...), però també al temps
de treball (ritme, pauses, horaris,

vacances...) o a l’organització
del treball (objectius, normes...).

Possibilitat de desenvolupament en la feina

La possibilitat de desenvolupament en la feina fa referència a les oportunitats que
aquesta aporta de desenvolupar les habilitats i els coneixements de cada persona.

La realització d’un treball creatiu que permeti aplicar les habilitats i els coneixe-
ments del treballador i millorar-los suposa un fort element motivador.

Les possibilitats de desenvolupament de la feina d’una caixera

“No tens una altra opció, és la caixa, la caixa, i jo no puc sortir un moment a plegar un suèter.
Fins i tot vaig tenir atacs d’ansietat, tot per l’estrès de la caixa. Ets com una màquina, ets
com un complement més, i no saps sinó les quatre coses que et diuen perquè tampoc no
et donen opció, no et pots moure d’aquí, és sempre el mateix, és la mateixa rutina tots els
dies.” (caixera d’una gran superfície)

C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 40).

Incertesa

La certesa fa referència a la possibilitat del treballador de rebre informació sobre
com fa el treball per tal que pugui modificar els aspectes que fallen. Això li
suposarà més oportunitats per a l’aprenentatge i el desenvolupament de les seves
habilitats.

La incertesa d’una treballadora d’hostaleria

“Y va y me dice: «oye tú, a este paso se te acaba pronto» y se va. ¿Qué se me acaba?
¿Qué hice mal?”

ISTAS.Guía para la intervención sindical del delegado y delegada de prevención (pàg. 155).

Dissenyar sistemes de treball que possibilitin que el treballador obtingui el
feedback de la feina que realitza és beneficiós per a la seva salut; la situació
contrària, de falta d’aquest element, pot actuar com a factor de risc.

Autonomia

Entenem l’autonomia com el grau de llibertat que té el treballador per organitzar
la seva feina i determinar els mètodes i procediments que ha d’utilitzar.

L’autonomia és la llibertat del treballador per prendre les decisions
oportunes sobre com executar la tasca que té encomanada en relació a l’ordre,
mètodes que ha d’utilitzar, tasques que cal dur a terme, quantitat de treball,
etc.

Tot treball implica una part preestablerta per l’organització i una altra en què el
treballador pren les pròpies decisions. Quan predominen els continguts establerts
per l’organització, es redueix el marge de decisió del treballador i, per tant, també
es redueix la seva autonomia.

L’autonomia també implica el control que té el treballador sobre aspectes relacio-
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Nivells d’autonomia dels
treballadors espanyols

Diversos estudis empírics han
demostrat que els treballadors
espanyols tenen, en la feina,
nivells d’influència inferiors a la
mitjana de la Unió Europea.

nats amb el treball.

Un treballador exerceix control sobre la seva feina quan té la possibilitat de
definir i dur a terme la tasca en funció de la pròpia planificació.

L’autonomia d’una caixera d’una gran superfície

“Jo he de començar. «Bon dia, la targeta XXX si us plau?, necessita una bossa?», i després
«Adéu». «Bon dia», o sigui, no ho li puc dir «Hola», potser a mi em surt millor dir «Hola». A
més jo estic a prop de casa, fa un munt d’anys que visc en aquesta zona i que som gairebé
veïns, és clar, ja me’ls conec, a mi em surt «Hola Maria, com estàs?»”

C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 39).

Diverses investigacions han demostrat que una baixa influència en el treball que
redueixi el nivell d’autonomia del treballador implica l’empobriment de les seves
capacitats, una falta de motivació, passivitat i baixa autoestima, i a llarg termini
pot augmentar el risc de diverses malalties (cardiovasculars, psicosomàtiques,
trastorns musculoesquelètics, de salut mental, etc.).

Per actuar preventivament i aconseguir més autonomia del treballador, cal modi-
ficar l’organització del treball. Es poden utilitzar tècniques com l’enriquiment de
tasques o el treball en grups semiautònoms, amb la finalitat de dotar els llocs de
treball afectats d’un nivell més elevat d’autonomia.

Un element que està relacionat amb l’autonomia i que de vegades s’utilitza
indistintament és el control.

El control es pot definir com la capacitat que tenen els treballadors per influir
en el que succeeix en el seu entorn laboral.

Alguns autors distingeixen el control de l’autonomia, i consideren el primer com
la possibilitat del treballador de decidir sobre els aspectes organitzatius, mentre
que, l’autonomia, consideren que fa referència als aspectes relacionats amb les
tasques del lloc de treball.

2.3.2 La càrrega i el ritme de treball

La quantitat de treball com a factor de risc psicosocial es dóna en els
supòsits en què el treballador realitza una quantitat de treball que, per algun
motiu, no és l’adequada.

La taula 2.5 mostra alguns factors de risc derivats de les exigències de la càrrega
i ritme de treball.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 52 Riscos psicosocials i organització del treball

Treball contrarellotge

Alguns estudis demostren que els
treballadors que registren elevats

nivell d’estrès i malalties
relacionades amb l’estrès tenien

una probabilitat 4,5 vegades
superior a la resta de població de
presentar problemes relacionats

amb l’excés de treball i el treball
contrarellotge.

Càrrega mental

Quan la sobrecàrrega de treball
es produeix per la càrrega mental

podem parlar de sobrecàrrega
quantitativa, deguda a l’alt

volum de treball en un període
de temps, i de sobrecàrrega

qualitativaquan es produeix un
elevat nivell d’exigències

intel·lectuals.

Taula 2.5. Factors de risc derivats de les exigències de la càrrega i ritme de treball

Característiques del treball Factors de risc

Càrrega i ritme de treball * Sobrecàrrega de treball
* Baixa càrrega de treball
* Ritme accelerat de treball
* Absència de control sobre el ritme de treball
* Pressió del temps i dates límit

Càrrega de treball

La càrrega de treball és la quantitat d’energia i capacitat que la persona
aporta per realitzar la feina.

Quan el treball que ha de realitzar el treballador en un període de temps determinat
és molt elevada, es pot produir una sobrecàrrega quantitativa; o quan la situació
és totalment oposada, i el treballador fa menys treball del que podria fer, es pot
donar la infracàrrega quantitativa.

La sobrecàrrega quantitativa es pot definir com les situacions en què el
treballador té més quantitat de treball que el que pot fer en el temps de què
disposa.

La sobrecàrrega quantitativa de
treball es produeix quan al

treballador se li encomana més feina
de la que pot fer.

Hi ha diversos supòsits de sobrecàrrega quantitativa: quan el treballador ha de
realitzar un excés d’activitat, quan es requereix una gran especialització, quan es
necessita un alt nivell d’atenció sostinguda, quan es realitza a un ritme accelerat,
etc.

Quan la càrrega de treball és elevada, les persones perden la capacitat d’integrar
els missatges, es fragmenten els processos mentals i es deteriora la capacitat de
judici. La sobrecàrrega quantitativa es dóna sovint en els treballs de producció en
sèrie i en els treballs rutinaris d’oficina.

La sobrecàrrega laboral provoca l’increment de l’ansietat i la disminució de la
satisfacció laboral del treballador.

La infracàrrega quantitativa es pot definir com la situació en què el
treballador té menys quantitat de treball que la que pot fer en el temps de
què disposa.

Quan el volum del treball està molt per sota dels nivells necessaris per mantenir
l’estat d’activació del treballador perquè el treball és insuficient i el treballador
està obligat a estar aturat, es produeix la infracàrrega quantitativa.

Quan la càrrega de treball és massa baixa, les persones tendeixen a disminuir la
seva capacitat d’atenció, avorrir-se i perdre la capacitat d’iniciativa.
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Tant la sobrecàrrega com la infracàrrega quantitativa poden provocar danys
per a la salut dels treballadors; la sobrecàrrega pot provocar insatisfacció,
baixa autoestima, fatiga i tabaquisme, però la subcàrrega quantitativa també
produeix estrès.

Sobrecàrrega i afeccions cardíaques

“Numerosos estudios médicos han descubierto que existe una relación entre la cardiopatía
y los ataques al corazón y las condiciones de trabajo que denotan sobrecarga, como el
trabajar más de sesenta horas a la semana, tener dos trabajos y el aplazamiento de las
vacaciones. Además se le vincula a la conducta escapista de beber, problemas de salud y
dificultades en el desempeño de las tareas encomendadas (Matteson e Ivancevich,1985).”

C. Morán Astorga (2005). Estrès, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 45).

Quan la quantitat de treball està adaptada a les característiques de la persona
que l’ha de desenvolupar, el resultat és el confort i la satisfacció del treballador.
De vegades, un nivell de càrrega elevat pot produir una situació de tensió i
proporcionar noves fites i nous reptes per al treballador. En la figura 2.2, podem
veure quins són els resultats sobre el treballador en funció de la quantitat de treball.

Figura 2.2. Resultats sobre el treballador segons la quantitat de treball

Font:INSST

Amb relació a la quantitat de treball, les intervencions preventives poden ser de
diferent tipus:

• Estudi del lloc de treball per esbrinar si es donen situacions habituals de
sobrecàrrega o d’infracàrrega de treball.

• Redistribució de les tasques entre els membres de l’equip de treball, perquè
s’aconsegueixi una alternança de tasques de diferent nivell d’exigència, amb
l’objectiu d’aconseguir l’equilibri entre les persones que formen el grup de
treball.

• Formació i informació per tal de millorar les habilitats individuals del
treballador.

La complexitat de la tasca fa referència al conjunt de processos mentals que el
treballador ha de posar en joc per tal d’efectuar la seva activitat laboral: anàlisi,
síntesi, resolució de problemes, presa de decisions...
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Sobrecàrrega qualitativa

Quan es parla de sobrecàrrega
qualitativa, normalment es fa

referència a la impossibilitat de
processar la informació com a

conseqüència de la dificultat
inherent d’aquesta.

Més incidència del risc de
subcàrrega qualitativa

Els efectes negatius que la
subcàrrega qualitativa suposa

s’han estudiat en llocs de treball
amb tasques de baixa

estimulació, repetitives o
controlades per màquines,

tasques de vigilància, inspecció,
etc., que exigeixen un alt grau

d’atenció però proporcionen
escassos estímuls de retorn.

En les situacions en què les exigències de la tasca no es corresponen amb les
competències, habilitats i coneixements del treballador que realitza la feina,
parlem de sobrecàrrega qualitativa.

Un nivell de complexitat de les tasques adequat per al treballador que les realitza
suposa un incentiu, i reverteixen en una major satisfacció laboral i millora de la
salut del treballador.

Per millorar els llocs de treball en què hi ha risc de sobrecàrrega qualitativa
s’aconsella el següent:

• Si les tasques són massa complexes, treballar en grup pot aportar millores, ja
que facilita el suport social dels companys i un augment de les competències
per resoldre els problemes.

• Si la complexitat de la tasca és molt alta, es pot disminuir la quantitat de
treball que s’assigna al treballador, de manera que quedi equilibrada la
complexitat de la feina amb la quantitat de treball.

• És necessari assegurar-se que la persona disposa dels recursos materials
necessaris per dur a terme la tasca.

• Cal vigilar els aspectes referents als períodes de descans.

Es parla de subcàrrega qualitativa quan el contingut de la feina és massa
limitat, la qual cosa acostuma a estar relacionada amb la realització de
tasques repetitives.

En cas de subcàrrega qualitativa, no hi ha variació d’estímuls per al treballador,
no hi ha cap exigència que posi en joc la seva capacitat creativa o de resolució de
problemes, i les seves oportunitats d’interacció són baixes. Les conseqüències
provocades per la sensació d’“avorriment” per part del treballador inclouen, a
curt termini, lapsus d’atenció, malestar emocional, estrès, hostilitat, més risc
de consum d’alcohol i altres drogues, etc., mentre que a llarg termini estan
relacionades amb la insatisfacció laboral i l’absentisme.

Quan es produeix un baix control per part del treballador, la sobrecàrrega
percebuda per aquest és superior; mentre que, quan els treballadors
mantenen el control dels processos que desenvolupen, la sobrecàrrega
percebuda és menor i el nivell de satisfacció del treballador augmenta.

Si les tasques impliquen una infracàrrega qualitativa, l’actuació preventiva es pot
realitzar de les maneres següents:

• Actuant per mitjà de noves maneres de desenvolupar el treball, de manera
que el temps de realització d’aquest tipus de tasca sigui compatible amb
la realització d’alguna altra que suposi uns nivells majors d’activitat per al
treballador.
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• Reorganitzant el treball per mitjà de rotacions de lloc de treball del mateix
nivell i qualificació.

• Introduint estimulacions no disruptives (per exemple, música).

• Reenfocant l’atenció a la tasca (obligant a atendre).

La rotació de llocs de treball

“Este sistema de organización del trabajo comprende a varios trabajadores que se
intercambian sus puestos de trabajo periódicamente [. . . ]. Cuando algún puesto de trabajo
tiene unas exigencias que lo hacen especialmente repetitivo y pesado y mientras no sea
modificado convenientemente, se recurre a la rotación de puestos entre varias personas.
Ello puede estar especialmente indicado por motivos de seguridad, cuando uno de los
puestos es especialmente fatigante o peligroso y los posibles errores pueden llegar a
tener graves consecuencias. En estos casos, la rotación de puestos sería una solución
de carácter urgente y transitorio, mientas se encuentra una alternativa mejor.”

M. Isabel Arquer. NTP: mejora de contenido del trabajo: rotación, ampliación y
enriquecimiento.

Ritme de treball

La càrrega de treball ha de ser considerada en relació amb el ritme de treball, és a
dir, amb la velocitat a què cal realitzar el treball.

El ritme de treball consisteix en el temps que necessita el treballador per
realitzar una tasca concreta, que variarà en funció de cada individu, i segons
el grau de fatiga i altres circumstàncies del treballador.

El treball es pot realitzar marcat pel ritme d’una màquina o una cadena de
muntatge, o pot ser autoregulat pel propi treballador. En aquests casos, el control
que efectua el treballador és un factor decisiu per a la salut del treballador.

El temps de treball estructura la vida
de les persones, el seu descans, el
seu oci i repercuteix en el seu nivell
de benestar.

Existeixen proves que acrediten que el treball regulat per sistemes i màquines
(sobretot quan el ritme és molt elevat) és perjudicial per a la salut física i
psicològica del treballador. Els mateixos efectes es poden produir quan es dóna el
control electrònic del rendiment del treballador, utilitzant mitjans informàtics, per
exemple.

2.3.3 L’horari de treball

El temps de treball és un dels aspectes de les condicions de treball que tenen una
repercussió més directa sobre la vida del treballador, tant en l’àmbit laboral com
extralaboral, la qual cosa fa que sigui un element fonamental que determina el
benestar dels treballadors. La taula 2.6 mostra alguns factors de risc derivats de
l’horari de treball.
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Conseqüències de llargues
jornades laborals

La durada de la jornada laboral,
amb la realització de llargues

jornades de treball, té
implicacions sobre la salut, la

seguretat i la qualitat de vida del
treballador.

La legislació espanyola
sobre jornada laboral

La legislació espanyola, en
l’Estatut dels treballadors,
estableix la limitació de la

jornada a les quaranta hores
setmanals de mitjana anual, i

prohibeix que es fixin jornades
diàries ordinàries superiors a les

nou hores.

Taula 2.6. Factors de risc derivats de l’horari de treball

Característiques del treball Factors de risc

Horari de treball * Horari de treball inflexible
* Horari de durada imprevisible
* Horari perllongat
* Horari incompatible amb la vida social
* Treball per torns o nocturn
* Falta de control sobre l’horari del treballador

Jornada de treball

La jornada de treball excessiva produeix desgast físic i mental, i resta temps a la
vida social i familiar, a l’oci i al descans, la qual cosa impedeix que actuïn com a
factors moderadors de l’estrès.

El temps que passen les persones treballant té conseqüències per al seu desen-
volupament familiar i social, a més d’una relació directa amb la seva salut, pel
cansament i la fatiga (tant física com mental) que poden generar en el treballador.

Les jornades de treball excessives suposen l’aparició de riscos
professionals tant en relació amb l’augment de trastorns i malalties
professionals, com a un augment de la sinistralitat laboral produïda per la
fatiga del treballador.

La reducció progressiva de la duració de la jornada laboral és un dels avenços
assolits al llarg de la història pels moviments obrers i, avui en dia, apareix
com un dels principals drets dels treballadors, recollit en els principals tractats
internacionals, i estén la seva protecció a alguns col·lectius que necessiten una
protecció especial (joves, dones embarassades, etc.). Tot això suposa que la
legislació ha reconegut els riscos potencials de les llargues jornades de treball.

Avui en dia, el problema no és tant la quantitat de temps de treball com la
manera de distribuir-lo perquè respongui a les necessitats de l’organització i sigui
compatible amb les necessitats individuals d’harmonitzar el temps de treball amb
el dedicat a l’oci i a la família.

Horari flexible

L’horari flexible consisteix a regular sistemes alternatius a l’horari usual en què el
treballador pot escollir l’hora d’inici i la de finalització de la seva jornada diària, i
també la regulació dels seus descansos, però mantenint el mateix nombre d’hores
de treball.

Els sistemes d’horari flexible suposen un augment de la llibertat del
treballador per distribuir-se el temps de treball i de no-treball.

La implementació en les organitzacions d’aquests sistemes de distribució del
temps de treball suposen un augment de la satisfacció per part del treballador.
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S’ha demostrat l’augment
de la fatiga provocada per
horaris laborals prolongats.

Sembla ser que l’augment està relacionat amb la major gratificació que el treballa-
dor trobaria en el temps lliure i la família.

La introducció d’horaris flexibles pot tenir efectes positius en els treballadors si
aquests ho perceben com un control sobre el temps de realització de la prestació de
treball. La falta de control sobre els horaris de treball, per contra, pot representar
una font d’estrès.

Hores extraordinàries

És possible l’ampliació de la jornada laboral ordinària amb la realització, per part
del treballador, d’hores extraordinàries.

Tot i que l’ordenament jurídic espanyol limita la possibilitat de l’empresa d’uti-
litzar el recurs de les hores extraordinàries, aquest fenomen és freqüent, i s’ha
utilitzat molt més enllà de la finalitat prevista pel legislador, que era que l’empresa
comptés amb un recurs flexible per adaptar-se a les situacions imprevistes o
especials (casos de força major, volum anormal de treball, substitució imprevista
de treballadors, etc.).

Molt sovint, la flexibilitat que atorga a l’empresa la possibilitat de realització
per part dels treballadors d’hores extraordinàries s’ha generalitzat i s’utilitza amb
l’única finalitat d’evitar la contractació de personal nou, amb el possible augment
de costos que podria suposar la necessitat de formació i d’adaptació del nou
treballador.

En molts casos, la flexibilitat només fa referència a l’empresari, ja que el
treballador sovint es veurà obligat a realitzar hores extraordinàries per l’existència
d’un pacte previ, o per por a conseqüències adverses de l’empresa si no les realitza.

En molts casos, les hores extraordinàries, en tractar-se d’hores que
impliquen una retribució suplementària per al treballador, aquest es veu
incentivat a realitzar-les sense tenir en compte altres consideracions (com
la fatiga, o la disminució del temps d’oci o familiar).

Pauses i períodes de descans

L’estudi de les pauses i períodes de descans va en relació amb la fatiga física i
mental del treballador. En funció de les seves característiques, caldrà introduir les
pauses i descansos necessaris per reduir la fatiga al mínim.

Treball per torns i treball nocturn

El treball per torns consisteix en la fixació de temps de treball (d’aproximadament
vuit hores diàries) la majoria dels quals no coincideix amb l’horari de treball
estàndard (de 8 h a 17 h), i que es pot dur a terme de manera continuada (vint-i-
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El treball nocturn

Alguns estudis suggereixen que
el treball nocturn és altament
estressant i pot fer baixar les

defenses del treballador i
provocar-li greus alteracions de a

seva salut a llarg termini.

L’aïllament social que pot
patir un treballador nocturn

o per torns es coneix com a
mort social.

Cicles ultradians,
circadians i infradians

Les funcions fisiològiques
responen a repeticions cícliques i

regulars. Aquests ritmes es
classifiquen en ultradians (si són
superiors a vint-i-quatre hores),

circadians (si segueixen un ritme
de vint-i-quatre hores) o

infradians (si el seu cicle és
inferior a les vint-i-quatre hores).

Alteracions alimentàries
dels treballadors per torns

Les alteracions digestives que
pateixen les persones que

treballen per torns es veuen
afavorides per l’alteració
d’hàbits alimentaris del

treballador, que sol prendre
menjars ràpids i en un temps més

curt i inhabitual.

quatre hores) o discontínua, de manera que diferents treballadors ocupin el mateix
lloc de treball a diferents hores del dia.

Des del punt de vista legal, l’Estatut dels treballadors considera treball
nocturn el que es realitza entre les 2 h i les 6 h.
S’ha acreditat una relació entre el treball per torns (particularment quan es
fan de nit) i trastorns del ritme biològic, d’alteració de les pautes del son i
d’increment de situacions de cansament.

Els estudis realitzats han destacat que el treball per torns implica un augment de
les lesions en el treballador, i els seus efectes s’acceleren en les persones majors
de cinquanta anys. Aquesta intolerància és progressiva, i es parla d’envelliment
funcional per fer referència a aquesta inadaptació.

El treball nocturn i el treball per torns que implica torns nocturns, a més de les
pertorbacions en la vida familiar i social, també impliquen unes repercussions de
l’equilibri biològic: les funcions fisiològiques que segueixen repeticions cícliques
i regulars es veuen alterades en veure’s alterats els ritmes circadians.

Els ritmes biològics

Els ritmes biològics coincideixen amb els estat de vigília i de son, i són més actius els
diürns que els nocturns. Les fases de vigília (activació) i son (desactivació) corresponen
amb les hores diürnes i nocturnes, respectivament. En canviar aquests cicles de son/vigília
aquests ritmes es desequilibren, i poden tornar a normalitzar-se quan es recupera l’horari
normal. El treballador que fa la jornada a la nit -tant si és un treballador nocturn, com un
treballador per torns- ha d’alterar el seu cicle normal d’activació i desactivació. Aquesta
alteració implica un canvi en les funcions corporals, i una tensió continuada del cos en el
seu intent d’adaptar-se al canvi de ritme.

Les alteracions que pot provocar el treball nocturn en el treballador són les que
segueixen:

• Alteracions del son. Perquè una persona es pugui recuperar de la fatiga
del dia, ha de dormir prop de set hores diàries seguides, ja que en les
primeres es produeix la recuperació física, i en les últimes la recuperació
psíquica. Sovint, en el treball per torns això no és possible i el treballador
va acumulant fatiga, que a llarg termini pot derivar en estats patològics de
tipus nerviós (mal de cap, irritabilitat, depressió...) i de tipus circulatori.

• Alteració dels hàbits alimentaris. Sovint, el treball per torns o nocturn
implica retardar algun àpat o suprimir-lo. Això pot provocar alteracions
degudes a la desincronització dels cicles circadians digestius que implicaran
un deteriorament de la salut física del treballador. A curt termini, pot
provocar una alteració dels hàbits alimentaris i, a llarg termini, patologies
cardiovasculars, gastrointestinals o neuropsíquiques.

• Alteració dels ritmes biològics.

En el torn nocturn, se sol augmentar
el consum de cafè, tabac i excitants.

El ritme biològic

No hi ha acord sobre la conveniència que els treballadors de torn de nit l’ocupin de manera
permanent, per tal que els seus ritmes biològics acabin adaptant-se a la nova situació, o
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Sistemes rotatoris

Normalment, els sistemes de
torns solen ser rotatoris perquè
no siguin sempre els mateixos
treballadors els que realitzin els
torns nocturns; i així ho exigeix
la llei, tret que el treballador
demani voluntàriament ser
adscrit permanentment al torn
nocturn.

si és millor per a la salut anar rotant ràpidament per evitar que es produeixin desajustos
dels ritmes biològics. Sovint, es produeix una disrupció de la vida social i familiar: molts
treballadors pateixen un aïllament social, ja que els seus moments d’oci i de descans sovint
no coincideixen amb els de la seva família i entorn social.

• Afectació de la salut i del benestar físic i psíquic del treballador. S’han
diagnosticat problemes nerviosos, desordres gastrointestinals, etc. El treball
per torns es considera un alt risc per a la salut del treballador.

En la figura 2.3, es mostren les mesures de millora en el treball per torns.

Figura 2.3. Proposta de mesures de millora en el treball per torns

Font: ISTAS

La prevenció

“Ejemplos de medidas preventivas y mejoras en las condiciones de trabajo:

• Aumento de las pausas y tiempos de descanso (Recomendación 178 OIT, art. 7.).

• Vacaciones suplementarias para el personal a turnos.

• Establecimiento de un límite de tiempo para trabajar a turnos (por ejemplo, 15 años como
máximo) (Recomendación 178, art. 23.).

• Establecer limitaciones de edad para acceder al trabajo a turnos. (Por ejemplo,
desaconsejándolo a los menores de 20 años y mayores de 45 o estableciendo los
mecanismos oportunos para que los trabajadores/as en esas edades no tengan que trabajar
a turnos si no lo desean).

• Establecer un coeficiente reductor de jubilación para los que hubieran trabajado a turnos (por
ejemplo, 0,25 por año) (Recomendación 178 OIT, art. 24.).
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Condicions físiques i salut
psicològica

Segons Warr (1992), hi ha
proves que demostren que unes

condicions físiques de treball
dolentes poden afectar

l’experiència d’estrès del
treballador, i la seva salut

psicològica i física.

El soroll pot actuar com a
estímul físic i psicològic.

• Mejorar las condiciones generales del trabajador/a a turnos.

• No trabajar nunca de noche en solitario.

• Establecer pausas para ingestión de comidas calientes. No menos de 45 minutos
(Recomendación 178 OIT, art. 7.).

• Exigir menores tasas de rendimiento al trabajador/a nocturno.

• Evitar los turnos dobles, asegurando el relevo (Recomendación 178 OIT, art. 6. / ET, art. 34.
/ Convenio 171 OIT, art. 4.).

• Calendario de turnos pactado y conocido con suficiente antelación para organizar la vida
social.

• Posibilidad de flexibilizar la asignación a turnos para que los propios trabajadores acuerden
entre sí intercambios de turno.”

Font: ISTAS. [Data de consulta: 4-9-2007]. http://www.istas.net

2.3.4 L’ambient de treball

L’ambient de treball pot generar riscos per a la seguretat i salut dels treballadors
(riscos de seguretat, d’exposició a contaminants físics, químics, biològics...), ia
més tenir conseqüències psicosocials.

Els factors de l’ambient físic, a més d’actuar produint danys físics, poden
afectar negativament el treballador per mitjà d’alteracions psicològiques.

Hi ha factors com el soroll, la il·luminació, la humitat, etc. que poden produir
alteracions del sistema nerviós. A més, la consciència del treballador que pot patir
accidents o malalties derivades d’aquesta exposició suposa uns efectes psicològics
negatius. La taula 2.7 mostra alguns factors de risc derivats de l’ambient de treball.

Taula 2.7. Factors de risc derivats de l’ambient de treball

Característiques del treball Factors de risc

Ambient de treball * Ambient de treball deficient: llum, soroll,
contaminació, postures inadequades, etc.
* Problemes respecte a la fiabilitat, disponibilitat,
adequació manteniment o reparació dels equips o
espais de treball

L’ambient de treball i els riscos físics que aquest pot suposar per al treballador
poden tenir una acció directa en el cervell del treballador (el soroll prolongat
o les vibracions poden afectar el sistema nerviós del treballador, dificultar la
concentració i disminuir el rendiment, per exemple) i produir un efecte psicològic
mitjançant la consciència que aquest té de la seva exposició al dany. Això pot
derivar en situacions d’estrès.

Característiques ambientals de la zona de treball

“También se ha comprobado que los sistemas de iluminación y ventilación de las oficinas
tienen consecuencias sobre la salud. La iluminación indirecta con fluorescentes se asoció
en un estudio a niveles más altos de satisfacción de los trabajadores y menor incidencia de
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Condicions físiques i salut
psíquica

Hi ha estudis que demostren que
unes condicions físiques
deficients en el treball poden
afectar tant la salut física com la
salut psicològica dels
treballadors.

Efectes de l’exposició del
treballador a risc químic

L’exposició d’un treballador a un
risc químic li pot provocar una
afectació física (pels efectes
directes) i una afectació
psicològica, per mitjà de la por
del treballador que aquesta
exposició li pugui afectar la
salut.

fatiga visual, en comparación con la tradicional iluminación fluorescente de techo (Hedge
1991). Se han presentado asimismo efectos positivos de la luz natural sobre la satisfacción
de los trabajadores con el lugar de trabajo (Brill, Margulis y Konar 1984; Goodrich 1986;
Vischer y Mees 1991).

[. . . ] Entre las características del entorno ambiental que se ha comprobado que mejoran
el clima social y la cohesión de los grupos de trabajo figuran la existencia, junto a los
despachos y puestos individualizados, de espacios orientados al trabajo en equipo (Becker
1990; Brill, Margulis y Konar 1984; Steele 1986; Stone y Luchetti 1985) y símbolos visibles
de la identidad de la empresa y de los grupos de trabajo expuestos en vestíbulos, pasillos,
salas de reunión y esparcimiento y otras zonas del edificio destinadas a usos colectivos
(Becker 1990; Danko, Eshelman y Hedge 1990; Ornstein 1990; Steele 1986).”

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo de l’INSST [en línia]. [Data de consulta:
2-7-2007].

És necessari adoptar totes les mesures de seguretat que protegeixin la integritat
física de la persona que desenvolupa la tasca, la qual cosa implicarà també una
reducció de la tensió psicològica que, en cas contrari, podria patir.

Agents físics i estrès

Entre les condicions físiques que poden actuar com a estressors, destacarem les següents:

• Arquitectura dels llocs de treball. Fa referència a l’espai físic on es desenvolupa el treball;
cal tenir en compte el disseny correcte d’aquest espai físic estudiant l’emplaçament, les
dimensions, la distància entre els treballadors, etc.

• Soroll. Constitueix un agent de contaminació ambiental que pot afectar de manera
pertorbadora el treballador, baixant el seu nivell de satisfacció, provocant la disminució de
la productivitat i una major vulnerabilitat a patir accidents. També pot generar conductes
hostils dels treballadors que hi estan sotmesos.

• Il·luminació. Quan el nivell d’il·luminació no és l’adequat, el treball es torna més molest i
pesat per al treballador, i es poden produir alteracions de la salut i del benestar psicològic del
treballador. Les conseqüències poden ser pèrdua d’agudesa visual, mals de cap, augment
de la fatiga i la tensió, etc.

• Temperatura. Un ambient tèrmic confortable produeix una sensació de benestar en el
treballador. S’ha estudiat l’afectació psicològica i l’augment dels accidents quan aquesta no
és la correcta.

• Altres. Higiene, ventilació, vibracions...
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Valors col·lectius i valors
individuals

La cultura d’empresa està
formada pels principis, valors i
creences de l’organització, que
normalment no són la suma dels
principis i valors individuals dels
seus membres.

3. Factors de risc psicosocial II

Els factors de risc psicosocial en el treball poden tenir com a origen el context del
treball en el qual aquest es desenvolupa i que poden ser viscuts com a estressants
pel treballador i suposen un potencial risc.

Aquests factors fan referència als diferents elements de l’organització: cultura i
funció de l’empresa, el paper que desenvolupa el treballador , l’estatus laboral del
treballador i les seves possibilitats de desenvolupament professional, la participa-
ció en la presa de decisions, el suport que rep el treballador o la compaginació de
la seva vida familiar i laboral.

Dins de la classificació dels factors psicosocials en el treball que utilitzem en
funció del seu origen causal, hem diferenciat els que fan referència al contingut
del treball i els que tenen a veure amb el context de l’organització en què aquest
es desenvolupa.

A continuació, farem referència als riscos psicosocials relacionats amb el context
del treball que suposen un risc potencial per a la salut dels treballadors de les
organitzacions que les componen.

3.1 La cultura i funció de l’organització com a factor psicosocial de
risc

Els estudis realitzats sobre la percepció que tenen els treballadors amb relació a
les organitzacions indiquen que aquesta gira entorn de tres aspectes de cultura i
funció organitzativa:

• l’organització com a entorn de treball

• l’organització com a entorn per a la resolució de problemes

• l’organització com a entorn de desenvolupament

Aquests estudis indiquen que la percepció del treballador de la presència de
carències es relaciona amb un augment dels nivells d’estrès. Al contrari, si la
percepció que té el treballador amb relació a aquests aspectes de l’organització
és positiva, la relació entre l’experiència d’estrès és inferior. La taula 3.1 indica
alguns factors de risc derivats de la cultura i funció de l’organització.
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Cultura i valors

El grau de tolerància de
l’empresa davant de conductes

tòxiques o lesives envers la salut
que es puguin generar entre els

seus membres és un exemple
d’influència dels valors culturals
de l’organització en la prevenció

de riscos laborals d’origen
psicosocial.

Taula 3.1. Factors de risc derivats de la cultura i funció de l’organització

Característiques del treball Factors de risc

Cultura i funció de l’organització • Comunicació deficient
• Definició d’objectius deficient
• Baix nivell de recolzament en la resolució de
problemes i desenvolupament personal

Hi ha diversos aspectes de l’organització que es considera que poden ser perillosos.
Són els següents:

• cultura i valors

• mida i estructura de l’organització

• processos de l’organització

• estil de lideratge

• comunicació interna

3.1.1 Cultura i valors

Si analitzem el comportament dels treballador d’una empresa, podrem trobar
elements comuns en la seva actuació que suposen la “manera com es fan les coses”
en aquella organització. En aquest cas, parlem de cultura d’empresa.

La manera com es reconeixen les
aportacions dels treballadors o es

penalitzen els fracassos són
elements de la cultura d’empresa.

Cultura d’empresa és el conjunt de principis, creences, normes i valors
compartits per tots els membres de l’organització, que determinen la
“manera de fer les coses” habitual en l’empresa.

La cultura d’una organització expressa una idea d’identitat col·lectiva dels mem-
bres que la formen, un grup de persones amb les quals es comparteixen aquestes
característiques comunes que sovint suposen un tret distintiu per a l’empresa; la
cultura de cada organització és única i distingeix aquell col·lectiu dels altres.

La cultura compleix diferents funcions en l’empresa: defineix els límits dels
comportaments de les persones que la componen, transmet el sentit d’identitat
als seus membres, facilita la creació d’un compromís personal i incrementa
l’estabilitat del sistema social.

La implementació en la cultura d’empresa d’uns valors de respecte als
principis de prevenció de riscos serà un element fonamental per generar
comportaments saludables prevenint les actuacions que posin en perill la
salut dels treballadors.
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Els diferents membres de l’organització, amb la seves conductes, exterioritzen
aquests valors culturals. Quan s’incorporen nous membres a l’organització,
aquests se “socialitzen” per mitjà del contacte amb els altres membres, i acaben
adaptant-se als trets culturals del grup al qual han accedit.

Una comunicació pobra, nivells baixos de suport per a la resolució de
problemes i el desenvolupament personal, i la falta de definició d’objectius
organitzatius són factors de risc que tenen a veure amb la cultura i funció de
l’organització.

3.1.2 Estructura jeràrquica i organitzativa

L’estructura jeràrquica i organitzativa de l’empresa exterioritza com s’efectua el
repartiment de poder dins de l’organització.

Hi ha diferents formes d’organització de l’empresa. En la figura 3.1, podeu veure
diferents estructures jeràrquiques.

Figura 3.1. Tipus d’estructures jeràrquiques en l’empresa

Font: INSST

Les diferents estructures jeràrquiques i organitzatives afectaran de manera indirec-
ta la salut psicosocial dels treballadors, que dependrà en més gran mesura de com
es gestionin els diferents processos i funcions de personal dins de l’organització.

L’organigrama piramidal es basa en la disposició racional i institucionalitzada de
la divisió de treball, efectuada mitjançant divisions funcionals amb una jerarquia
de coordinació i control, i amb procediments i regles d’actuació que asseguren la
coordinació entre els membres. Actualment, es tendeix a estructures empresarials
més horitzontals i menys piramidals, amb un nombre menor de nivells jeràrquics
i en què la tasca principal es concentra en la coordinació d’equips de treball.
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Les estructures jeràrquiques piramidals tenen tendència a ser més
burocràtiques, i menys dinàmiques i operatives, la qual cosa suposa un risc
psicosocial més elevat.

Estructura jeràrquica i satisfacció

“La revisión de estudios sobre la relación de las dimensiones de la estructura organizacional
y de sus diferentes configuraciones destaca que, por lo general, la centralización en la
toma de decisiones muestra relaciones positivas con la alienación de los trabajadores y
negativas con la satisfacción laboral. Asimismo se han encontrado relaciones negativas
entre la excesiva jerarquización vertical y la satisfacción de los trabajadores, mostrando
los trabajadores staff menores niveles de satisfacción, más rotación y absentismo que los
trabajadores de línea (Peiró, 2000).”

Consuelo Morán Astorga (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 45).

3.1.3 Processos de l’organització

L’estructura organitzativa i els processos tant formals com informals que s’hi pro-
dueixen són elements clau per explicar la motivació i satisfacció dels treballadors,
i el seu nivell de salut laboral.

Aquests processos s’aborden tant des d’un punt de vista de gestió de persones de
l’organització -per tal de garantir la màxima rendibilitat d’aquest recurscom des
de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals- per assegurar el manteniment dels
nivells de benestar i salut dels treballadors.

El procés de planificació de recursos humans en allò que fa referència a les accions
possibles sobre les persones que hi treballen o hi han de treballar es concreta en
set funcions:

1. Captació i selecció. Consisteix a dotar l’empresa dels recursos humans
necessaris per realitzar les funcions i activitats requerides per l’organització.

2. Formació i entrenament. Consisteix a planificar processos d’aprenentatge
dins l’empresa perquè els treballadors assoleixin els coneixements, habili-
tats i aptituds que l’organització necessita o que necessitarà en el futur.

3. Avaluació del potencial i desenvolupament de les carreres professionals.
Amb aquests sistemes l’organització, pretén identificar les persones dins l’or-
ganització amb “potencial”, i oferir-los una carrera professional interessant
dins de l’organització.

4. Avaluació de l’acompliment. Consisteix en un procés d’anàlisi que permet
determinar l’eficiència del treballador en la realització de les seves funcions.

5. Planificació de plantilles. Consisteix a dissenyar una estructura de recursos
humans de l’organització ajustada a les seves necessitats i que li permeti fer
front als seus reptes.
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L’estil de comandament

El líder que exposa i espera la
resposta del grup i li dóna
confiança perquè exposi les idees
provoca un grau més elevat de
creativitat i responsabilitat en el
treballador.

6. Sistemes de remuneració i compensació. És la manera com l’empresa
articula la compensació que percep el treballador a canvi de la seva prestació
laboral.

7. Comunicació interna. Consisteix en els sistemes de comunicació interna
amb què compta l’empresa.

Perquè tant l’organització com el treballador se’n vegin beneficiats, cal que es
dissenyin processos de gestió de persones que compatibilitzin i optimitzin alhora
la gestió dels recursos humans en l’empresa amb la gestió en matèria de prevenció
de riscos laborals. Un disseny incorrecte d’aquests tindrà com a conseqüència
una exposició dels treballadors a riscos psicosocials derivats d’aquest disseny
inadequat, amb l’afectació de la salut que això suposarà, i una disminució del
rendiment de les persones i de la productivitat de l’organització, deguda a la
disminució de la motivació i el rendiment dels treballadors.

3.1.4 Estil de lideratge

L’efecte que exerceix l’organització en el treballador es transmet a partir del
comportament dels seus comandaments. L’estil de lideratge que s’exerceixi tindrà
un impacte considerable en la sensació de benestar emocional dels treballadors.

L’assignació de tasques, resolució de
conflictes, comunicació, etc,
conformen l’estil de lideratge.

El líder és l’encarregat de proporcionar informació, donar ordres i
instruccions, donar suport als treballadors, etc.

La manera com es desenvolupa el lideratge dins de l’organització és fonamental
per assegurar el creixement personal dels treballadors i garantir-ne la motivació
i el benestar. Els comandaments han de tenir capacitat per gestionar els equips
humans perquè el lideratge no suposi un risc per a la salut dels treballadors. Una
qualitat baixa de lideratge suposarà un risc.

L’estil de comandament que exposa i espera la resta del grup dóna confiança
perquè els altres exposin les idees, i provoca un grau més elevat de creativitat
i responsabilitat en el treballador.

L’exercici del poder des de l’organització produeix una sèrie d’efectes col·laterals
que poden actuar com a font d’estrès tant per a qui exerceix el poder com per al
destinatari del poder. Per evitar aquests efectes perniciosos, cal efectuar dins de
l’organització un disseny adequat de la jerarquia, cal la implantació d’un sistema
de normes acceptat pels treballadors, i assegurar l’exercici efectiu d’un estil de
direcció democràtic i participatiu.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 68 Riscos psicosocials i organització del treball

S’ha establert l’existència
d’una relació entre l’estrès
laboral i la comunicació en

l’àmbit laboral.

Comunicació eficaç

Un bon sistema d’informació ha
de permetre, a cada treballador,

captar allò que l’organització
espera d’ell -tasques i objectius a

compliri conèixer els resultats
del treball realitzat.

Caixera d’una gran superfície

“[...] i és que quan arriben els caps sempre tremola tothom, que ve el comercial, una psicosi,
quan ve algú d’aquests, tothom tremola. . . ”

C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 45).

Els estudis demostren que la utilització del poder coercitiu està inversament
relacionat amb la satisfacció laboral i amb el desenvolupament del treball. De
la mateixa manera, l’exercici del poder basat només en recompenses i càstigs
produeixen un mer acatament extern.

Els estils de supervisió més efectius són els que se centren en els treballadors; això
suposa que és responsabilitat dels comandaments crear una atmosfera de treball
en què els empleats tinguin capacitat d’intervenció.

3.1.5 Comunicació interna

Perquè una organització funcioni, és necessari que compti amb una bona política
de comunicació i estableixi els canals necessaris per informar i escoltar els
treballadors amb relació als temes que els afecten, i fomentar la seva participació
en les decisions de l’empresa. Perquè això sigui possible cal que aquesta compti
amb un bon sistema d’informació que permeti que el treballador tingui accés als
canals d’informació i comunicació necessaris.

La comunicació interna de l’empresa és el conjunt de processos que
permeten l’intercanvi d’informació entre els membres dels diferents
estaments jeràrquics i departaments de l’organització, i que implica beneficis
per a l’organització i la salut dels treballadors.

Les intranets de les organitzacions

Els portals ubicats en la xarxa a què tenen accés els membres de l’organització han facilitat
l’intercanvi de coneixements i l’accés a la informació corporativa de tots els membres.

La política de comunicació interna es considera una de les polítiques més impor-
tants, tant des del punt de vista de gestió de persones com des d’un punt de vista
prevencionista. Aquesta funció implica millorar els canals de comunicació interna
vetllant per la coherència entre els missatges emesos per l’organització i la seva
percepció per part dels destinataris.

Entre els beneficis que aporta tant a les persones com a l’organització una
comunicació interna eficaç, podem destacar els següents:

• Possibilita una reducció de la conflictivitat.

• Incrementa la identificació del treballador amb l’empresa.

• Millora el clima intern i augmenta la cohesió del grup.
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• Suposa un increment del rendiment i la productivitat de l’organització.

• Eleva l’autoestima de les persones.

Desenvolupar una bona política de comunicació interna implica considerar
la comunicació com una font de desenvolupament, integració i implicació
dels seus membres, i una visió compartida de la realitat.

Dins de les organitzacions, hi ha diferents tipus de comunicació, que es poden
classificar utilitzant diferents criteris:

• en funció de l’estructura o la xarxa utilitzada

• en funció de la direcció del flux de la informació

• en funció de la periodicitat

• en funció del mitjà utilitzat

En la taula 3.2, es mostren les diferents tipologies de comunicació que es
produeixen en l’empresa en funció de diferents criteris.

Taula 3.2. Tipus de comunicació de les organitzacions

Criteri de classificació Tipus de comunicació

Estructura o xarxa
utilitzada

• Formal: és la que es realitza dins de l’estructura formal de l’organització, seguint els nivells jeràrquics establerts.
• Informal: és la que es produeix al marge de l’estructura formal de l’organització, i sorgeix de manera espontània i
flexible entre els membres de l’organització.

Direcció del flux
d’informació

• Descendent: és la que circula des dels comandaments fins als treballadors, és a dir, de dalt a baix en l’organització.
• Ascendent: és aquella en què la informació flueix dels treballadors cap als seus caps, és a dir, de baix a dalt en
l’estructura jeràrquica de l’organització.
• Horitzontal: és la que s’estableix entre els membres d’un mateix nivell jeràrquic.
• Transversal: és la que es produeix entre dos membres de l’empresa que tenen diferents nivells jeràrquics i, a més,
són de departaments diferents.

Del mitjà • Oral: consisteix en qualsevol tipus de comunicació en què s’utilitzi la veu com a transmissor, tant si és en presència
directa (reunió, entrevista...) com per algun mitjà (telèfon, videoconferència...).
• Escrita: consisteix en la transmissió del missatge mitjançant els signes gràfics de l’escriptura.

De la periodicitat • Permanent: és la que s’utilitza de manera constant per transmetre informació necessària per al desenvolupament
diari de l’organització (comunicació cara a cara, instruccions escrites, etc.).
• Amb periodicitat fixa: és la que no té caràcter diari, però sí una freqüència determinada (reunions setmanals o
quinzenals planificades, etc.).
• Amb periodicitat variable: es realitza sovint però sense estar predeterminat el moment en què s’efectuarà. Es pot
adaptar amb més facilitat a la situació i les necessitats concretes de l’organització (correu electrònics, reunions
ocasionals...).
• Ocasional: és la que es realitza de manera excepcional quan la situació ho requereix (realització de jornades sobre
temes concrets, workshops...).

L’estil comunicatiu: l’assertivitat

Dins de l’entorn laboral es poden produir dificultats comunicatives a l’hora de
defensar una postura, de liderar de manera eficaç, de resoldre un conflicte entre
companys, etc. Els estils comunicatius agressius o excessivament passius i
submisos bloquegen la comunicació, i poden derivar en problemes de relació. Les
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Podeu trobar informació
sobre l’assertivitat en la

secció “Annexos” del web
del crèdit.

Per estudiar els canvis en
l’organització i de la
manera com es veu

afectat el treballador,
consulteu el nucli

d’activitat “Noves formes
d’organització del treball:

el teletreball”.

persones poden treballar una sèrie d’habilitats que els han de permetre establir
comunicacions positives que afavoreixin l’entesa i, alhora, permetin conservar
les relacions personals entre els qui les efectuen. Una d’aquestes habilitats és
l’assertivitat.

L’assertivitat consisteix en la capacitat que tenen les persones d’expressar
els propis drets sense generar hostilitat en l’entorn, i sense manipular ni
deixar-se manipular pels altres.

L’assertivitat va molt lligada a l’autoestima, ja que implica una confiança en un
mateix i en les pròpies capacitats, valorant els propis drets i també valorant els
drets dels altres. Caldrà potenciar la comunicació assertiva dins de l’empresa per
afavorir l’augment del benestar dels treballadors.

Canvis en l’organització

La implantació de les noves tecnologies en les organitzacions ha suposat canvis
profunds en l’organització dels sistemes de treball dins de l’organització per
adaptar-se als requeriments de la nova tecnologia. Aquests canvis organitzatius
poden implicar un gran esforç adaptatiu per part del treballador i ser factors
potencials d’estrès.

3.2 El paper en l’organització

El rol és el conjunt de comportaments que s’espera d’un treballador. Un rol és el
conjunt d’expectatives sobre les conductes esperades de la persona que ocupa una
posició laboral; la seva funció és preveure, coordinar i facilitar la interacció social,
la qual cosa redueix el grau d’incertesa que hi ha en la conducta interpersonal.

El rol es pot definir com el patró de conductes esperades de la persona que
ocupa una determinada posició o lloc de treball.

En la taula 3.3, es mostren els diversos factors de risc que pot generar el rol del
treballador en l’organització.

Taula 3.3. Factors de risc segons el rol del treballador en l’organització

Característiques del treball Factors de risc

Paper en l’organització • Ambigüitat de rol
• Conflicte de rol
• Responsabilitat sobre els altres o contacte continuat
amb els altres

La combinació del que s’espera del treballador i la realitat del que li exigeix
l’organització donen com a resultat el que s’anomena conflictes de rol.
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Ambigüitat de rol

Que un treballador no tingui clar
com ha de realitzar les feines que
té encomanades, com n’ha de
realitzar alguna, o els criteris
segons els quals es jutjarà el seu
rendiment serien exponents de
l’ambigüitat de rol.

El conflicte de rol es produeix quan hi ha demandes o exigències en el treball
que són contradictòries entre elles.

L’ambigüitat de rol es produeix quan un treballador no disposa de tota la informa-
ció sobre la funció que ha de realitzar dins de l’organització. El procés de definició
de rol d’un treballador s’ha de realitzar de manera que aquest tingui clar quin és
el seu.

La falta de claredat per part del treballador sobre el rol que ha de
desenvolupar dins de l’organització o amb relació a algun dels seus elements
és el que s’anomena ambigüitat de rol.

L’ambigüitat de rol es dóna quan les expectatives i les demandes plantejades a un
treballador no contenen la informació suficient.

La falta de claredat sobre el rol en una treballadora de neteja d’un hospital

“Escolta, és que cada vegada ens estan posant més coses i cada vegada som menys
gent. . . perquè quan es van fer els protocols de neteja, el que s’havia de fer i tal, ens van
dir en cada servei què era el que havies de fer, i a sota posava: i el que en aquest moment
digui la supervisora de cada àrea. O sigui si tens la sort de trobar una supervisora que
sigui maca i que digui: no, el teu treball acaba aquí i això és del meu personal o et trobes
una supervisora que per no tenir en contra les auxiliars, les infermeres, per no manar-les a
elles, doncs t’ho agafa. És clar, et diu: «no, no, és que, és que en el teu contracte ha vingut
ara això així». És clar, és que cada vegada me’n posen més. . . ”

C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 44).

L’ambigüitat de la funció es produeix habitualment en la incorporació de treba-
lladors nous en l’organització, però també pot estar motivada per altres esdeveni-
ments que fan referència a situacions noves i canvis en l’empresa.

La persona amb ambigüitat de rol no
sap què s’espera d’ella en
l’organització.

Manifestacions de l’ambigüitat de rol

“La ambigüedad de la función se manifiesta a través de un estado general de confusión en
relación con los objetivos adecuados, una falta de claridad con respecto a las expectativas
y un estado general de incertidumbre sobre el alcance y las responsabilidades del trabajo.”

Kahn i altres(1964). Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.Enciclopèdia en línia
OIT

Els treballadors que pateixen ambigüitat de funcions són més propensos a
experimentar menys satisfacció laboral, escassa motivació en el treball i una
major incidència de tensió relacionada amb el treball, així com més sensació
d’inutilitat i menors nivells d’autoestima.

Ambigüitat de rol i estrès

“La ambigüedad de rol en el trabajo es una importante fuente de estrés para
los trabajadores. Ha sido relacionada con mayor tensión, ansiedad, agotamiento
emocional, depresión, fatiga, quejas somáticas, propensión a abandonar la organización
y resentimiento (Peiró, 2000), así como con descontento en el trabajo, baja autoestima,
ansiedad y algunos síntomas somáticos de depresión (Cammant, R. y Altarriba, F. X., 1989

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_162039/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_162039/lang--es/index.htm
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El conflicte de rol apareix
quan les expectatives i

exigències del treball són
incompatibles entre elles.

y Comité Mixto OIT/OMS de Medicina del Trabajo, 1984). La intención de dejar el trabajo,
así como el incremento del pulso y de la presión sanguínea también se han relacionado con
la ambigüedad de rol. En el trabajo de Houston (1986), que hace mención sobre factores de
riesgo de enfermedades cardiovasculares entre administradores, ingenieros, y científicos,
se halló una relación positiva entre la ambigüedad de rol y el nivel de serocortisol (indicador
de activación fisiológica relacionado con enfermedades del corazón y con reacciones de
estrés).”

C. Morán Astorga (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 44).

L’actuació preventiva per evitar els riscos derivats del rol o paper de cada
treballador dins de l’organització consisteix, principalment, a fer una definició
adequada de rols.

Definició dels rols

“Habida cuenta de los efectos negativos de la ambigüedad y la sobrecarga de rol, es
importante que las organizaciones reduzcan al mínimo, si no pueden eliminarlos, esos
estresores. Como en muchos casos la ambigüedad se debe a una comunicación deficiente,
es necesario tomar medidas para transmitir de una manera más eficaz las exigencias del
puesto. [. . . ] Todas esas técnicas están orientadas a lograr que las exigencias de los roles
de los trabajadores sean explícitas y estén bien definidas.

Además, permiten a los trabajadores aportar su contribución al proceso de definición de su
rol.”

Enciclopèdia en línia OIT

Un altre risc psicosocial en relació amb el rol és el que s’anomena conflicte de
funcionsoconflicte de rol.Sorgeix quan el treballador percep que alguna persona o
persones de l’organització tenen expectatives sobre com s’ha de comportar que no
són compatibles entre elles o amb la realització del treball. També apareix quan
el treballador ha de desenvolupar rols no compatibles amb les seves creences i
valors.

El conflicte de roles produeix quan el treballador ha de desenvolupar una
funció que es contradiu amb els seus valors o quan les diferents funcions
que té assignades en l’organització són incompatibles entre elles.

El conflicte de rol d’un treballador d’una entitat financera

“A mi de vegades em molesta haver de dir que no a algú i argumentar una norma del banc
que potser jo no comprenc, per exemple, ve algú a cobrar un xec d’una altra oficina i encara
que siguin 60 euros li he de dir que li cobro la mateixa quantitat que si fossin 600, perquè
són aquestes les instruccions que tinc...”

C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 44).

Diversos estudis han acreditat que el conflicte de funcions és inversament pro-
porcional a la satisfacció en el treball, i directament proporcional a les tensions
derivades del treball, i es relaciona amb l’augment de les malalties coronàries.

Conflicte de rol i efectes sobre el treballador

“Se ha demostrado que el conflicto de rol está relacionado con la insatisfacción, disminución
de la implicación con el trabajo y deterioro del rendimiento (Jackson y Schuler, 1985).
Además, los trabajadores sometidos a conflicto de rol pueden presentar ansiedad,

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_162039/lang--es/index.htm
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depresión relacionada con el trabajo, síntomas neuróticos, quejas somáticas, fatiga,
hipertensión, niveles elevados de colesterol, obesidad e incidencia de enfermedades
coronarias, así como baja autoestima (Peiró, 2000).”

C. Morán Astorga (2005). Estrés, burnout i mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 43).

La insuficiència de funcions o rols fa referència a la incapacitat per part de
l’organització d’utilitzar plenament les capacitats de l’individu.

Es considera que la insuficiència d’utilització de les potencialitats del treballador
produeix un sentiment de frustració que provoca situacions de tensió psicològica,
baixa satisfacció laboral i escàs compromís amb l’organització, i es relaciona amb
situacions d’estrès.

La responsabilitat per altres persones consisteix en la sobrecàrrega que pot
patir un treballador que tingui responsabilitats sobre la vida d’altres persones,
de manera que la seva actuació professional pugui posar-ne la vida en perill.

La responsabilitat per persones ha estat identificada com una font d’estrès associ-
ada a qüestions de rol. Es relaciona amb una augment del tabaquisme i del nivell
de colesterol, i amb un risc més elevat de malalties cardiovasculars.

Responsabilitat per persones i responsabilitat per coses

“La responsabilidad por gente es un estresor mucho más potente que la responsabilidad
por cosas. En este sentido, Wardwell, Hyman y Bahnson (1964) descubrieron que los
individuos que tenían niveles significativos de responsabilidad sobre personas tenían mayor
probabilidad de padecer afecciones cardiacas que los sujetos que se responsabilizaban de
cosas.”

C. Morán Astorga (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 45).

Les proves que reconeixen, en la funció rol de l’organització, un risc psicosocial
potencial fan referència, en la seva majoria, a qüestions d’ambigüitat i de conflicte
de funcions, tot i que també hi ha altres elements potencialment perillosos de
la funció, com la sobrecàrrega de funcions, la insuficiència de funcions i la
responsabilitat per altres persones.

Estudis empírics han evidenciat una major potencialitat nociva en
l’ambigüitat de funció, el conflicte de funcions i la insuficiència de funcions,
més que no pas en la sobrecàrrega de funcions o la responsabilitat per altres
persones.
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Les fonts d’estrès segons
Marshall

J. Marshall (1977) va identificar
dues fonts principals d’estrès

relacionat amb el
desenvolupament professional:

la falta de seguretat laboral i
obsolescència (por a ser

acomiadat i jubilació anticipada
obligatòria) i la incongruència de

posició (promoció insuficient o
excessiva i frustració per haver

arribat al límit professional).

L’avaluació del potencial
com a element motivador

Els sistemes d’avaluació del
potencial i desenvolupament de
carreres tenen un gran poder de

motivació i adhesió per al
treballador.

3.3 L’estatus laboral i el desenvolupament professional

La falta d’expectatives de desenvolupament professional i un estatus deficient o
la inseguretat constitueixen fonts d’estrès en les organitzacions que relacionen
el desenvolupament professional amb la competència del treballador en l’àmbit
laboral, i es vinculen amb efectes psicològics adversos i mala salut física del
treballador. La taula 3.4 mostra alguns factors de risc derivats de l’estatus laboral
i desenvolupament professional dins de l’organització.

Taula 3.4. Factors de risc derivats de l’estatus laboral i desenvolupament professional

Característiques del treball Factors de risc

Estatus laboral i desenvolupament professional • Incertesa en la carrera professional
• Estancament professional
• Estatus laboral deficient *
Treball de baix valor social
• Salari deficient
• Inseguretat laboral

3.3.1 El desenvolupament de la carrera professional

Mitjançant els sistemes d’avaluació del potencial i desenvolupament de les
carreres professionals, l’organització pretén identificar els seus treballadors amb
“potencial” i oferir-los una carrera professional interessant dins de l’organització.

Amb aquestes polítiques es volen detectar les persones que poden ser importants
per a l’organització i implicar-los en el desenvolupament del seu futur professional
dins de l’empresa.

Els sistemes d’avaluació del potencial i desenvolupament de carreres
cerquen integrar els objectius de l’organització amb els de les persones que
hi treballen i fidelitzar-los amb l’organització.

El desenvolupament de la carrera professional del treballador està determinat per
les seves aspiracions i les oportunitats que l’organització ofereix. Un desequilibri
entre les expectatives del treballador i la realitat de promoció que té pot ser una
font d’insatisfacció i preocupació, i generar situacions d’ansietat o frustració en
els individus.

La infrapromoció

“Cuando la organización promueve a una persona por debajo de sus expectativas (infra-
promoción) le produce como resultado bajo nivel de moral, disminución de la calidad en las
relaciones interpersonales, insatisfacción y problemas psiquiátricos (Peiró, 2000).”

C. Morán Astorga, (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 46).
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Adaptació d’expectatives a
la realitat del treballador

Alguns autors consideren que els
temors dels treballadors
relacionats amb el
desenvolupament de la carrera
professional poden donar lloc a
situacions d’estrès si aquests no
són capaços d’adaptar les seves
expectatives a la realitat, i
afecten principalment els
treballadors més grans, que
tendeixen a atribuir un gran valor
a l’estabilitat.

Sistemes d’acompliment

Els sistemes orientats a
l’acompliment premien
l’aportació del treballador
potenciant comportaments
tendents a assolir els millors
resultats.

3.3.2 Inseguretat en el treball

La inseguretat en el treball i la por de ser acomiadat són fonts d’ansietat per
al treballador. La inseguretat pot fer referència a altres condicions de treball:
canvis de jornada i horari de treball, formes de pagament, mobilitat entre diferents
departaments, mobilitat geogràfica, etc.

La inseguretat d’un conductor d’autocar

“Nosotros hasta las nueve, nueve y media de la noche del día anterior, no sabemos lo que
vamos a hacer al día siguiente. . . Tengo que llamar por teléfono a mi empresa, y me dicen:
pues mañana, che, usted empieza a las cuatro de la mañana, sobre las nueve de la noche
me lo dicen.” (conductor d’autocar)

ISTAS.Guía para la intervención sindical del delegado y delegada de prevención (pàg. 157).

La percepció d’inseguretat constitueix una font d’estrès per al treballador que fa
que augmenti la sensació de vulnerabilitat i que estigui disposat a acceptar pitjors
condicions de treball que poden resultar, també, més perilloses.

La inseguretat en el treball

“Investigaciones realizadas por Hartley, Jacobson, Klandermans, Van Vuuren, Greehalgh y
Sutton (1991) han encontrado que la inseguridad en el trabajo provoca relaciones negativas
con respecto a la satisfacción laboral y el compromiso con la organización y relación
positiva con aspectos de ansiedad, depresión e irritabilidad, deterioro de la salud mental,
quejas somáticas y sentimientos y respuestas emocionales negativas. También encuentran
relación entre inseguridad en el trabajo y el desarrollo de enfermedades como úlceras,
colitis y alopecia. Peiró (2000) destaca que esta situación puede contribuir a que se
incrementen otras fuentes de estrés, ya que estas personas están más predispuestas a
aceptar sobrecarga de trabajo y condiciones ambientales menos adecuadas, que pueden
añadir fuentes de estrés a las ya existentes.”

C. Morán Astorga (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 45).

3.3.3 Salari insuficient

La percepció del treballador que el salari que percep és insuficient li pot provocar
un sentiment d’injustícia que pot generar una experiència d’estrès. Un nivell de
remuneració que es percep com a baix pot representar un risc per a la salut del
treballador.

La modalitat o la manera com s’efectua el pagament es pot considerar, també, una
font d’estrès; l’anomenat treball a preu fet en pot ser un exemple.

El sistema de remuneració i compensació és un dels aspectes de més impor-
tància dins de la gestió de recursos humans en l’organització. D’una banda, la
retribució dels treballadors és una de les principals despeses de l’empresa i, de
l’altra, és l’element bàsic de compensació de l’aportació del treballador.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 76 Riscos psicosocials i organització del treball

El departament de direcció
de persones s’encarrega de

gestionar el sistema de
retribució dels treballadors.

El sistema de recompensa ha d’expressar els valors empresarials. Normalment,
la manera de configurar els conceptes retributius en una organització expressa els
valors de l’empresa i els objectius que pretén aconseguir dels seus treballadors.

Els sistemes de retribució són una eina de l’organització per potenciar que
els comportaments dels treballadors donin suport a la seva estratègia. Cal
que siguin percebuts com a justos per als treballadors per tal que no generin
insatisfacció.

Medició del rendiment i estrès

“Las medidas del rendimiento deben estar íntimamente asociadas a los objetivos básicos
de la organización. Una medida inadecuada del rendimiento suele tener escasa o nula
influencia en el logro de los objetivos. Entre las críticas más comúnmente formuladas
contra las medidas del rendimiento figuran la indefinición del objetivo, la vaguedad, la falta
de conexión con la estrategia de la empresa, la injusticia e incoherencia, y la posibilidad
de que se utilicen exclusivamente para ‚castigar’ a las personas. [. . . ] Las medidas de
rendimiento deben ser justas y coherentes para reducir el estrés entre los miembros de la
plantilla.”

Enciclopèdia en línia OIT

3.4 La participació en la presa de decisions i el control

El control fa referència a la mesura en què els treballadors poden participar en el
procés de presa de decisions que afecten el seu treball.

Alguns autors distingeixen el control de l’autonomia, i consideren el primer com la
possibilitat del treballador de decidir sobre els aspectes organitzatius, mentre que
entenen que l’autonomia fa referència als aspectes relacionats amb les tasques del
lloc de treball.

Les actuacions relatives al control del treball es poden exercir per mitjà del control
individual i del control col·lectiu. El control col·lectiu fa referència a la possibilitat
de dissenyar llocs de treball amb una organització en grup que tingui control sobre
la presa de decisions i que sigui responsable d’un conjunt complet o d’un cicle
d’activitat.

A nivell individual l’exercici del control individual exigeix dissenyar llocs de
treball amb elevada autonomia que permetin al treballador escollir com ha de
desenvolupar la feina, quan l’ha de fer i quines són les tasques prioritàries.

Un baix control en el treball o una pèrdua de control (relacionat amb una baixa
autonomia de decisió) es relaciona amb experiències d’estrès, ansietat, depressió,
baixa autoestima i augment dels símptomes cardiovasculars. La taula 3.5 mostra
alguns factors de risc derivats de l’autonomia de la presa de decisions i control
dins de l’organització.

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_162039/lang--es/index.htm
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La falta de participació es
relaciona amb la
insatisfacció en el treball.

Retribució i salut

“Una retribución excesivamente
baja tiene un efecto sobre la
capacidad del trabajador para
permanecer saludable.” (Warr,
1992)

Taula 3.5. Factors de risc derivats de la participació en la presa de decisions i el control

Característiques del treball Factors de risc

Participació en la presa de decisions i control • Baixa participació en la presa de decisions
• Baixa participació efectiva en el grup

3.4.1 Participació en la presa de decisions

Les investigacions realitzades indiquen que, en les organitzacions on hi ha més
oportunitats de participació en la presa de decisions, la satisfacció dels treballadors
és més gran, i els nivells d’autoestima dels treballadors són elevats.

La falta de participació està relacionada amb un augment de l’estrès en el
treball i amb una mala salut física general.

L’absència de participació dels treballadors en la presa de decisions que els afecten
és un factor desencadenant d’ansietat i estrès per als treballadors, en el sentit que
suposa una falta de control de l’individu sobre les seves condicions de treball.

La participació en la presa de decisions pot millorar la qualitat i l’acceptació
de les decisions, fomenta la motivació dels treballadors i millora les relacions
interpersonals entre ells.

La falta de participació

“Margolis, Kroes y Quinn, (1974) han destacado la falta de participación como el predictor
más consistente de la tensión y el estrés relacionado con el trabajo, además está
relacionado con el consumo de alcohol como forma de escape, baja autoestima, ánimo
deprimido, baja satisfacción laboral, poca motivación para el trabajo, absentismo y deseos
de abandonar el puesto de trabajo”

C. Morán Astorga (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 49).

La política general de l’empresa, la falta d’una autèntica consulta, la no parti-
cipació en la presa de decisions, la limitació de la iniciativa, etc. constitueixen
elements que influeixen en el benestar dels treballadors.

La participació dels treballadors en la presa de decisions contribueix a la
formació i al creixement personal, i millora el clima laboral i la sensació de
benestar del treballador.
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Suport al treballador

Un estudi efectuat en
treballadors suecs va demostrar

que el suport dels seus
supervisors i dels companys

atenuava els efectes que exercien
les exigències del treball sobre la
depressió i la satisfacció laboral.

3.5 Relacions interpersonals com a factor psicosocial de risc

Unes bones relacions entre el treballador i els altres membres del grup de treball
són fonamentals tant per protegir la seva salut individual com la de l’organització.
La taula 3.6 mostra factors de risc derivats de les relacions interpersonals en
l’àmbit de treball.

Taula 3.6. Factors de risc derivats de les relacions interpersonals en el treball

Característiques del treball Factors de risc

Relacions interpersonals en el treball • Aïllament social o psicològic
• Absència de suport social
• Conflicte amb els altres
• Violència
• Relacions deficients amb supervisors i directius
• Falta d’empatia, de sentir-se a gust i de respecte

S’ha demostrat l’existència de majors nivells d’estrès i de malalties relacionades
amb l’estrès en la població que pateix una falta de suport social en el seu treball, a
més d’una major ansietat, esgotament emocional, tensió i poca satisfacció laboral,
i un risc superior de malalties cardiovasculars.

Relacions amb els superiors

“El superior inmediato, para muchos trabajadores, suele ser una fuente de recompensas o
sanciones [. . . ] cuando el trato es desconsiderado, injusto o cuando se da una supervisión
muy estrecha, o una mala supervisión, estas situaciones se relacionan significativamente
con la tensión y el estrés en el trabajo.”

C. Morán Astorga (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de
afrontamiento (pàg. 47).

Les relacions socials, tant en l’àmbit laboral com fora d’ell, actuen com a elements
moderadors de l’estrès de tal manera que, quan aquest suport no existeix o és
insuficient, els efectes negatius derivats de l’exposició a altres riscos psicosocials
són més evidents.

3.5.1 Suport social a la feina

El suport social a la feina representa l’aspecte funcional que les xarxes socials
impliquen per als treballadors.

El suport social consisteix en la possibilitat, per part del treballador, de rebre
el tipus d’ajut que necessita en el moment en què el necessita, tant per part
dels seus companys com per part dels superiors.

El suport social d’una mestra

“[...] o sigui és molt que et donin un cop de mà, que els nens són una mica de totes, que
no aquesta és la meva classe i són els bons. . . Aquí els nens són de tothom i es cuiden
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els de 3, els de 4, els de 5, i són una mica de totes. Quan hi ha un problema de pares o de
mares realment també és un problema de totes.”

C. Llorens i altres (2005). Organització del treball i salut laboral (pàg. 46).

La inexistència o les deficiències de suport social són uns dels elements que poden
generar més estrès al treballador.

3.5.2 Violència

La violència en el treball és un dels factors de risc dins de l’àmbit de les relacions
interpersonals en el treball.

L’OIT defineix la violència en el treball com “tota acció, incident,
comportament que s’aparta d’allò raonable, mitjançant el qual una persona
és agredida, amenaçada o humiliada o lesionada per una altra en l’exercici
de la seva activitat professional o com a conseqüència directa d’aquest.”

L’exposició per part dels treballadors a la violència en el treball pot causar tant
danys psicològics com físics en la persona agredida.

La violència en el treball és un problema en augment en la Unió Europea, ja que
segons càlculs efectuats l’any 1996 hi havia 3 milions de treballadors europeus
que declaraven estar exposats a assetjament sexual, 6 milions a violència física i
12 milions a intimidació i violència psicològica.

Les deficiències en l’organització del treball com a terreny adobat per a l’assetjament
moral

“La resolució del Parlament Europeu considera com a causa d’assetjament moral, entre
d’altres, les deficiències en l’organització del treball. Són factors psicosocials de risc; i les
més rellevants en relació amb l’assetjament moral tenen a veure amb la falta d’influència,
la inseguretat, l’escassetat de claredat de rol, el conflicte de rol, la manca de suport de
companys i superiors, la manca de possibilitats de relació social, la baixa qualitat de
lideratge i la manca de previsibilitat.”

C. Llorens; S. Moncada. “Assetjament moral en el treball: una dimensió del risc
psicosocial”.

http://www.acosomoral.org

3.6 Les relacions entre la vida familiar i el treball com a factor
psicosocial de risc

La relació entre la vida familiar i el treball fa referència a les relacions amb la
família, dins de l’àmbit domèstic, i a la vida general fora del treball. En la taula
3.7, es mostren alguns factors de risc relacionats amb les relacions entre la vida
familiar i el treball.
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Dones

“Les dones constitueixen la
meitat de la població mundial,
desenvolupen les dues terceres

parts de les seves hores de
treball, reben la dècima part del

salari mundial i controlen menys
de la centèsima part de la

propietat mundial.” (ext. de
postal divulgativa de l’ONU)

Esforç superior de les
dones treballadores

Les dones fan un esforç de
treball superior als homes, ja que

sumen el treball productiu en
l’àmbit laboral al reproductiu en

l’àmbit domèstic, i perceben
salaris inferiors.

Taula 3.7. . Factors de risc relacionats amb les relacions entre la vida familiar i el treball

Característiques del treball Factors de risc

Relacions entre la vida familiar i el treball • Exigències conflictives entre el treball i la família
• Poc suport social o pràctic per part de la família
• Conflicte entre les carreres professionals de la
família

Els problemes que poden sorgir en la relació treball-família tenen a veure amb la
resolució de conflictes que fan referència al temps, al compromís i al suport; una
resolució incorrecta de les tensions contraposades entre treball i família pot danyar
el suport de la família al treballador.

És possible que els efectes del treball es transmetin a altres àmbits extralaborals;
en aquest sentit, algun autor ha parlat de la “síndrome del temps lliure desaprofitat”
en relació amb els treballadors que malgasten el seu temps lliure, fent el gandul
per casa, veient la televisió, menjant i dormint, la qual cosa s’ha relacionat amb
les exigències del treball repetitiu de curt cicle.

3.6.1 La doble presència

La creixent incorporació de la dona en l’àmbit laboral en els darrers decennis no
ha anat acompanyada d’un canvi dels homes amb relació a la implicació amb el
treball domèstic i familiar. Això fa que, normalment, les dones compaginin la tasca
laboral amb la feina domèstica i la cura d’infants. Aquest fenomen s’anomena
doble presència.

El concepte de doble presència es defineix com la doble càrrega de treball
que assumeixen les persones que habitualment compatibilitzen el treball
productiu en l’àmbit laboral i les feines domèstiques i familiars.

La doble presència d’una treballadora del tèxtil

“[...] para nosotras, cambiar el horario significa que la empresa nos debe la vida, da igual
como sea, como nos lo digan y como nos lo compensen. . . nos machaca toda nuestra
organización en casa.” (treballadora del tèxtil)

ISTAS.Guía para la intervención sindical del delegado y delegada de prevención (pàg. 158).

La doble presència és especialment rellevant en relació al treball de les dones, i
pot implicar una afectació de la seva salut.

Tot i que tant l’home com la dona estan exposats als riscos psicosocials, hi ha una
clara diferenciació amb relació a les condicions de treball de la dona:

• Hi ha un percentatge elevat de dones que disposen d’una formació de
nivell superior al lloc de treball que ocupen, la qual cosa implica una
infrautilització de les seves capacitats que li pot provocar insatisfacció i
desmotivació en el treball.
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• La falta de reconeixement del treball afecta principalment el treball femení,
la qual cosa fa que la població femenina obtingui una remuneració inferior
als seus homòlegs masculins.

• Les dones ocupen, en un índex superior a la població masculina, llocs de
treball amb tasques monòtones i repetitives, amb un nivell d’autonomia i
responsabilitat inferiors.

• L’assetjament sexual en l’àmbit laboral té com a víctima principal la dona.
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Terme societat del
coneixement

P. F. Drucker és el pare del terme
societat del coneixement, que
reconeix el paper del
coneixement com a primer
recurs productiu del planeta.

Tecnologies de la
informació i la comunicació

Les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) fan
referència a les tecnologies de
microelèctrònica, informàtica o
telecomunicacions, entre altres.

4. Noves formes d’organització del treball: el teletreball

Si la revolució tecnològica que va suposar la introducció de la màquina de vapor
als segles XVIII i XIX va ser el motor de la Revolució Industrial, que va implicar
una modificació radical de les formes d’organització del treball amb l’aparició de
les fàbriques i el sorgiment del treball per compte d’altri, els canvis produïts per
la implantació de les tecnologies de la informació i de la comunicació durant la
dècada dels noranta que afecten a totes les estructures de la societat han propiciat
l’aparició del que alguns autors han anomenat societat de la informació i del
coneixement, successora de la societat industrial, que suposa una modificació
radical de les maneres de viure i produir pròpies de l’època anterior.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són la base del que
es coneix com a Tercera Revolució Industrial, que ha suposat canvis tècnics,
productius, socials i culturals de gran abast. La informació i el coneixement són
els motors d’aquests canvis, fins al punt que es pot dir que l’aplicació econòmica
del coneixement ha transformat les activitats de producció i ha esdevingut un
element clau en el creixement econòmic per mitjà d’increments en la productivitat
i competitivitat de les empreses.

Amb la societat de la informació, la majoria de les tasques que es realitzen en
l’àmbit laboral ja no estan relacionades amb objectes físics -processos industrials
mecànics-, sinó que impliquen processar informació amb els nous mitjans tecno-
lògics. La incorporació de les TIC ha generat canvis en els processos productius,
que han suposat modificacions en l’organització del treball i en les competències
dels treballadors, i s’ha encunyat un nou terme, treballador del coneixement, que
fa referència a la persona que aplica al treball productiu més que força o habilitat
manual, idees, conceptes i informació.

En l’actualitat, l’ús intensiu de les TIC i del coneixement actuen com a cata-
litzadors dels canvis que es produeixen en el disseny, les relacions i la presa
de decisions dels llocs de treball, la qual cosa porta a parlar de nous models
organitzatius en l’empresa.

4.1 La globalització i els canvis en el treball

El concepte de globalitzacióeconòmica fa referència a la tesi de l’existència d’un
nou sistema econòmic transnacional diferent del sistema de l’economia mundial
que conduïa a una especialització nacional i una divisió de la feina internacional,
i en què la unitat bàsica del sistema de l’economia eren les economies nacionals.
El nou sistema d’economia global es perfila com un sistema econòmic nou en què
les economies nacionals estan subordinades a un sistema d’economia global, en
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La globalització segons
Castells

Manuel Castells considera que
l’economia actual és global

“perquè la producció, el consum
i la circulació, com també els
seus components (capital, mà

d’obra, matèries primeres, gestió,
informació, tecnologia, mercats)

estan organitzats a escala global”.

Operar en temps real

Operar en temps real vol dir que,
en el mateix moment en què

s’està realitzant una operació,
aquesta arriba al seu destinatari.

Treball xarxa i economia del
coneixement

“La consolidació del treball en
xarxa és a l’economia del

coneixement el mateix que el
treball fabril va ser per a

l’economia industrial. Això és,
la seva forma organitzativa i de
producció bàsica.” J. Vilaseca

(2004). El teletreball a
Catalunya (pàg. 8).

què predominen els processos econòmics que escapen del marc regulador polític
dels països, un sistema amb una dinàmica pròpia, del qual depenen les economies
nacionals.

Els elements que defineixen l’economia global

Els quatre elements que defineixen l’economia global són els següents:

1. La innovació tecnològica, que ha suposat reduir les costos de les transaccions i ha permès
realitzar operacions en temps real entre dues parts qualsevol del món.

2. L’increment del comerç internacional, amb el qual s’ha efectuat una globalització dels
mercats de productes i serveis, gràcies a les noves tecnologies de la comunicació i a les
infraestructures del transport, que han permès accelerar el procés d’internacionalització de la
producció, la distribució i la gestió de béns i serveis, i l’aparició d’un mercat global.

3. L’increment dels fluxos financers, produït per la lliure circulació de capitals que produeix una
millora de l’eficiència en l’assignació dels recursos financers, ja que aquests acudiran a les
inversions que es valoren com a més rendibles.

4. L’existència d’empreses transnacionals, a causa de la possibilitat de distribuir les activitats
productives arreu del món, de tal manera que les diverses etapes de fabricació estan
fragmentades i es poden dur a terme en punts molt distants.

4.1.1 L’empresa xarxa

L’entorn altament competitiu de l’economia global exigeix la posada en marxa,
per part de les organitzacions, d’estratègies de col·laboració amb altres empreses i
de descentralització, per mitjà de la configuració de grups de treball multidiscipli-
naris, variables i específics per a cada projecte de negoci i amb una comunicació
directa de tots els seus nodes per mitjà de les TIC. Aquest s’estructura mitjançant el
que s’anomenaempresa xarxa, en què la descentralització de les activitats permet
un disseny basat en la interconnexió en xarxa dels diferents nodes.

Per empresa xarxa, s’entén un model d’organització de l’activitat
empresarial que per tal de mantenir la competitivitat en un entorn canviant
formula estratègies basades en la descentralització i l’ús intensiu de les TIC,
que porten a un abaratiment dels costos empresarials.

El treball en les empreses xarxa genera canvis notables en els requeriments,
l’organització i les pràctiques del treball clàssics: el treball en xarxa transforma
les condicions de prestació del treball, l’organització i la valoració dels resultats, a
més dels requeriments i les habilitats que es demanen a la força de treball. Suposa
una ruptura dels principis d’organització

i estratègia empresarial taylorista, i afecta directament el disseny dels llocs de
treball, les relacions entre els diferents components de l’activitat empresarial, i
la jerarquia interna en l’empresa. És a dir, suposa l’aparició de nous models
organitzatius.
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La introducció de les noves tecnologies en el funcionament de les empreses
ha suposat un procés de modernització de la manera d’organitzar els
processos laborals. De l’organització taylorista del treball basada en una
elevada especialització i una divisió clara entre les tasques de gestió i
d’execució, s’ha passat a noves formes d’organització del treball més
descentralitzades que es basen en la delegació de responsabilitats i en
organigrames més horitzontals.

Les característiques de l’empresa xarxa són les següents:

1. Requereix noves competències dels treballadors.

El treball en l’economia del coneixement i les competències dels treba-
lladors

“El treball a l’economia del coneixement requereix un nivell educatiu,
unes habilitats i unes competències particulars. El treball en xarxa es
fonamenta en les capacitats per a la presa d’iniciatives i en el reciclatge
davant les necessitats del moment. Les noves competències basades en la
flexibilitat s’inscriuen en un context en el qual les empreses depenen del
treball per desenvolupar els mecanismes d’innovació i de competitivitat que
l’economia global del coneixement els demana. Aquesta notable exigència
formativa situa l’aprenentatge continuat i la formació en el lloc de treball al
centre de l’escenari del desenvolupament professional.”

J. Vilaseca i Requena (2004). El teletreball a Catalunya (pàg. 13).

2. L’organització de l’empresa es verifica en jerarquies planes i sistemes de
treball en equip, i una fàcil interacció entre els diferents departaments i
nivells de les estructures de l’organització. L’estructura de les organitza-
cions presenta una reducció de nivells jeràrquics i una presa de decisions
descentralitzades.

3. Apareixen noves polítiques retributives variables que exigeixen un grau
major de compromís del treballador amb el projecte empresarial.

La retenció del talent i les polítiques retributives

“La retenció del talent ha definit noves polítiques retributives, la més estesa de les quals
és el pagament d’una part de les compensacions del treball a través d’instruments basats
en diferir temporalment el salari, cosa que redueix, a més, la càrrega de les empreses.
Aquestes noves formes de copropietat i cogestió tenen tot sovint un preu: un elevat
grau d’exigència i compromís amb el projecte empresarial, molt superior al requerit
contractualment.”

J. Vilaseca i Requena (2004). El teletreball a Catalunya (pàg. 13).

En la taula 4.1, es mostra una comparativa entre les característiques del treball en
xarxa en l’economia del coneixement i del treball en l’economia industrial.
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Taula 4.1. El treball en l’economia del coneixement i en l’economia industrial

Característiques del treball Economia del coneixement Economia industrial

Tecnologies bàsiques i llur
incidència laboral

Tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC)
Substitució d’habilitats mentals

Tecnologies d’aplicació industrial;
substitució d’habilitats manuals

Producció i organització
empresarial

A mida/diferenciada; empresa
xarxa que fa e-business

Estàndard; xarxes d’empreses
amb organització taylorista,
fordista o toyotista

Factor productiu rellevant Coneixement i treball no manual Capital físic i treball manual

Formació requerida Formació contínua i formació en
el lloc de treball

Formació reglada i estàndard per
a tota la vida

Habilitats Innovació i flexibilitat Experiència i constància

Tipus de treball Autoprogramable Genèric

Remuneració Flexible Fixa

Organització del treball Organització xarxa: divisió del
treball basada en el coneixement,
els equips multidisciplinaris, el
treball per objectius, les relacions
en xarxa i la presa de decisions
descentralitzada

Organització clàssica: divisió del
treball basada en la divisió de
tasques, el treball individual i
agrupat en àrees funcionals, la
jerarquia piramidal i la presa de
decisions centralitzada

Compromís Superior a l’exigit contractualment Exigit contractualment

Relació amb l’empresa Individual Col·lectiva, mitjançant els
mecanismes sindicals
d’intermediació

Valor corporatiu Flexibilitat Estabilitat

Font: Vilaseca; Torrent (2003), citat per J. Vilaseca; J. Terrea (2004). TIC i treball a Catalunya, les transformacions del món laboral a la

nova economía (pág. 21)

4.1.2 Les noves competències laborals. El nou perfil del treballador
del coneixement

La irrupció de les TIC ha provocat dos fenòmens paral·lels en el mercat de treball:

Perfils professionals de les TIC

La fundació CIREM ha recollit, en un estudi realitzat a partir de les opinions d’experts del
sector, l’evolució de demanda de professionals en el sector TIC, i destaca l’augment de
demanda en els perfils següents:

• integrador de sistemes

• programador multimèdia

• dissenyador multimèdia

• director/gestor de projectes TIC

• director/gestor global TIC

• operador/instal·lador de tecnologies

• gestor de continguts i informació

• especialista en seguretat tecnològica
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1. L’aparició de nous perfils professionals. Apareixen noves professions
directament relacionades amb el desenvolupament del sector TIC.

2. Desenvolupament de noves competències professionals. Canvia el contin-
gut de la major part de les professions -tot i que no estiguin directament
relacionades amb el sector TIC-, ja que quasi en totes elles la utilització
dels nous mitjans tecnològics ha suposat noves maneres de fer el treball, i
el requeriment de nous coneixements, habilitats i aptituds dels treballadors.

Algunes de les competències transversals professionals que es requereixen als
treballadors de la societat de la informació per tal d’incrementar la competitivitat
i la productivitat són les que es relacionen a continuació:

• Gestió de recursos: temps, diners, materials i distribució, personal.

• Relacions interpersonals: treball en equip, ensenyar a d’altres, servei a
clients, desplegar lideratge, negociar i treballar amb persones diverses.

• Gestió de la informació: buscar i avaluar informació, organitzar i mantenir
sistemes d’informació, interpretar i comunicar, usar ordinadors.

• Domini tecnològic: seleccionar tecnologies, aplicar tecnologies en la tasca
i reparar equips.

Es calcula que algú que iniciï ara la
seva vida laboral haurà de canviar de
professió 4 o 5 vegades abans de
jubilar-se.

La irrupció de les tecnologies de la comunicació i la informació en l’àmbit
laboral ha provocat una nova manera de treballar, que ha portat l’aparició de
nous perfils professionals i la modificació dels antics.

La breu caducitat de vida del coneixement tècnic exigeix una redefinició del
sistema educatiu. Fins ara, les institucions educatives han format persones que
podien mantenir els seus coneixements al llarg de tota la vida; ara caldrà formar un
nou treballador que tingui “la possibilitat de redefinir les seves capacitats conforme
va canviant la tecnologia i conforme canvia a un nou lloc de treball” (M. Castells):
persones capaces de tornar a aprendre.

El perfil del nou treballador industrial

L’estudi El perfil del nuevo trabajador industrial realitzat per Ángel Hermosilla (realitzat per
mitjà d’un extens treball de captació d’informació de fonts primàries (centres d’educació,
món empresarial, experts en recursos humans...) a nivell dels quatre sectors industrials
més importants de Catalunya) ressalta la importància creixent de la formació en les
exigències dels treballadors en les empreses industrials del futur. En aquest sentit, destaca
les conclusions següents:

“En cuanto al nivel de cualificación de las plantillas productivas, un 58% de las empresas
analizadas manifiesta que no espera registrar cambios respecto a su situación actual. El
restante 42% prevé que se incrementará el grado de formación de su personal implicado
en tareas de fabricación, lo que se materializará en una mayor presencia de titulados en
estudios profesionales de grado medio. Ello será posible gracias a una reducción del peso
específico de los trabajadores sin estudios o con estudios primarios dentro de las plantillas
y a las mayores exigencias formativas que establecerán las empresas al incorporar nuevo
personal.”
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La qualificació
informacional

M. Castells afirma que “un nou
sistema de producció requereix

una nova mà d’obra; els
individus i grups incapaços

d’adquirir la qualificació
informacional podrien ser

exclosos del treball o devaluats
com a treballadors”.

Aprendre a aprendre

La capacitat digital dels
treballadors i la capacitat

d’aprendre a aprendre esdevenen
clau en el context de la societat

del coneixement.

Á. Hermosilla (2003). El perfil del nuevo trabajador industrial.

La qualificació serà un factor fonamental per a l’obtenció i el manteniment del tre-
ball, ja que és la població menys qualificada la més afectada pel desenvolupament
de les noves tecnologies i els canvis estructurals que s’han produït en el mercat de
treball.

Davant dels requeriments canviants del mercat de treball, l’educació ha
passat de ser una etapa preparatòria de la vida professional a convertir-se
en una necessitat permanent dels treballadors, per poder fer front als canvis
vertiginosos que es produeixen.

La introducció de formes flexibles en el mercat laboral provoca que una qualifica-
ció inicial no sigui suficient, ja que el procés de canvi tecnològic accelera el ritme
dels canvis i va superant constantment el marc dels coneixements establerts. Això
exigeix del treballador un procés de formació continuat i permanent al llarg de la
vida laboral. Aquesta adaptació constant mitjançant la formació continua li ha de
permetre una major adaptació als requeriments del lloc de treball i a la manera de
realitzar la tasca.

La capacitat de formar-se al llarg de la vida permet, al treballador, adquirir
una polivalència necessària per enfrontar-se als nous reptes derivats dels
canvis productius.

4.1.3 La flexibilitat laboral

Un fenomen que ha suposat la irrupció de les TIC és la necessitat dels individus
i l’organització d’adaptar-se als canvis continuats que es produeixen en els
productes, els processos i els mercats. La flexibilitat laboral és una de les formes
que adopta.

La flexibilitat laboral és la capacitat d’adaptar el factor treball a les
condicions generals del mercat i les circumstàncies específiques de
l’empresa.

L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació requereix noves
formes d’organització del treball per poder implantar-les de manera que s’obtingui
el màxim augment de la productivitat. Aquests sistemes d’organització més
flexible del treball no suposen un desplaçament total dels sistemes d’organització
tradicionals, sinó que subsisteixen ambdós models dins del sistema econòmic i,
fins i tot, sovint dins de la mateixa empresa.

Increment de la productivitat i reducció de costos
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“La flexibilidad es tan importante en cuanto a su capacidad para reducir los costes laborales
y para aumentar o disminuir la mano de obra de forma rápida i indolora, como en cuanto a
su capacidad para aumentar la productividad.”

M. Carnoy (2001). El trabajo en la era de la información (pàg. 94).

Els fenòmens que explicarien aquest fenomen serien els següents:

• La “redefinició de la relació entre gestió i treball”, és a dir, l’aparició de
noves formes d’organització del treball facilitades per l’ús de les TIC, en
concret la capacitat de combinar i separar el treball en projectes i tasques
específiques que es poden realitzar a qualsevol lloc.

• La pressió empresarial per flexibilitzar cada cop més la contribució del
treball al procés productiu.

• La pèrdua de la protecció institucional del treballador, que (amb la individu-
alització del treball) depèn cada cop més de la seva capacitat de negociació
individual.

La individualització del treball

Les relacions individualitzades són les que no tenen les condicions de treball estàndard.
Podríem dir que les condicions estàndard serien les següents: contracte indefinit, jornada
laboral a temps complet, lloc de treball ubicat en el centre de treball de l’empresa, i empresa
que treballa directament per a la destinatària de la seva prestació laboral, i no mitjançant
un contracte o una empresa de treball temporal.

Actualment, estan creixent les formes de treball atípic derivades de relacions laborals
individualitzades: treball temporal, treball per mitjà d’empreses de treball temporal, treball
a temps parcial, autoocupació, teletreball...

• Necessitat constant, per part del treballador, de redefinir les seves qualifica-
cions per adequar-les al procés de canvi continuat.

La flexibilització laboral es manifesta en diferents àmbits. En funció d’aquest
podem parlar de diferents tipus de flexibilitat. En la taula 4.2, podem veure els
diferents tipus de flexibilitat en funció de l’àmbit en què actuen.

Taula 4.2. Tipus de flexibilitat laboral

Àmbit d’actuació Concepte Formes que adopta

Flexibilitat
numèrica

Consisteix en l’adaptació de la quantitat
de mà d’obra necessària a l’empresa,
que permet adaptar el nombre de
treballadors a les necessitats de
l’empresa en cada moment, en funció del
volum de facturació i les necessitats
puntuals.

Es realitza per mitjà de diferents
mecanismes: acomiadaments,
jubilacions anticipades, ús de contractes
temporals, etc.

Flexibilitat
funcional

Fa referència a la capacitat d’un mateix
treballador per ocupar i desenvolupar
llocs de treball diferents dins de la
mateixa empresa.

Es realitza per mitjà dels mecanismes de
mobilitat funcional dels treballadors.

Flexibilitat salarial Fa referència a la reducció de costos
laboral basada en la reducció del cost
treball.

Es realitza per mitjà de mecanismes de
retribució variable o per incentius o
objectius, i també per mecanismes de
doble escala salarial, entre altres.
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Doble escala salarial

Un exemple de flexibilitat
salarial és el cas d’algunes

empreses que han pactat, en els
seus convenis, que els nous

treballadors que s’incorporin
tindran un salari més baix que

els treballadors que ja treballen
en l’empresa.

En el web del crèdit,
podeu trobar més

informació sobre el
concepte de flexiseguretat.

Taula 4.2 (continuació)

Àmbit d’actuació Concepte Formes que adopta

Flexibilitat espacial Es basa en la mobilitat geogràfica dels
treballadors, que no han de realitzar la
jornada laboral en els locals de
l’empresa.

Teletreball, outsorcing, etc.

Flexibilitat en la
idea del contracte
social entre
empresa i
treballador

Es perd la idea del contracte tradicional
del qual derivaven una sèrie de drets i
deures recíprocs entre ambdues parts
de la relació laboral.

Subcontractacions, ús d’empreses de
treball temporal, etc.

Flexibilitat en la
idea de
permanència en el
lloc de treball

El treball flexible es basa en una relació
laboral de temps determinat, sense cap
compromís de treball futur.

Formes de treball temporal.

La flexiseguretat

Els canvis organitzatius produïts per la implementació de les TIC sovint s’han
entès com una generalització de la precarització dels llocs de treball. S’ha
identificat la flexibilitat laboral amb la precarietat, com un procés que porta a la
devaluació dels drets laborals per tal d’atreure la inversió empresarial.

En els últims temps, alguns autors han definit un nou terme, la flexiseguretat, que
vol ser un punt de trobada que compatibilitzi la flexibilitat que demana l’empresa
amb el manteniment d’un sistema social que garanteixi els drets dels treballadors.

La flexiseguretat es pot definir com la combinació de la flexibilitat
organitzativa que demanen les empreses per fer front als reptes de la
globalització amb la seguretat que demanen els treballadors.

4.1.4 Riscos psicosocials derivats de les noves formes
d’organització del treball

Tot canvi en l’entorn de treball pot resultar estressant per a la persona afectada.
Sovint, s’ha descrit l’impacte de la introducció de les noves tecnologies sobre els
treballadors de manera exagerada. Per tenir en compte aquesta incidència, caldrà
valorar les característiques personals de cada treballador, quin és el seu nivell de
coneixement de les eines informàtiques, les seves actituds i expectatives en relació
amb els canvis que la nova tecnologia i les formes emergents d’organització del
treball suposen.

Els factors que potencialment poden produir estrès laboral tenen a veure amb els
canvis que es poden produir en el lloc de treball: control sobre el treball, demandes
cognitives, interacció social, autonomia...

És possible que el treballador anticipi com a negatius canvis que pugui provocar
la implantació de les noves tecnologies i els nous sistemes organitzatius per por a
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incrementar la càrrega de treball, a una major supervisió, a l’aïllament social, etc.,
la qual cosa li produeix inseguretat, tensió i insatisfacció. La taula 4.3 ens mostra
les principals fonts d’estrès derivades de l’automatització i l’ús dels equips i eines
basats en l’ordinador.

Taula 4.3. Fonts d’estrès derivats de l’automatització i l’ús dels equips informàtics

Dimensions Fonts d’estrès

Determinants ergonòmics • Disseny de l’estació de treball
• Disseny de les pantalles i els teclats
• Característiques del maquinari
• Disseny de la interfície

Exigències del treball • Canvis en els patrons de treball
• Sobrecàrrega cognitiva
• Canvis temporals i estructurals
• Estratègies de planificació del treball
• Oportunitats de control i autonomia

Decisions organitzacionals • Estratègies d’introducció
• Impacte sobre el lloc de treball
• Entrenament d’assessorament a l’usuari
• Estratègies a llarg termini
• Comunicació i interacció social

Característiques personals • Tolerància a l’estrès
• Habilitats cognitives

Els canvis que es produeixen en l’organització poden tenir una incidència psi-
cosocial i afectar la salut i benestar dels seus membres. Per als treballadors
d’aquestes organitzacions, els processos de canvi es poden viure com un repte
positiu, però també són compatibles amb períodes de desconcert i inseguretat que
poden provocar cansament i irritació. Per tant, caldrà que els responsables de
la salut dels treballadors tinguin en compte les satisfaccions socials (contactes,
col·laboració, sentiments de pertinença al grup, esperit d’equip, cohesió...) i
les emocions (seguretat, ansietat, tensió...) que aquestes situacions de canvi
provoquen.

Quan es produeixen canvis estructurals, és normal que aquests generin situacions
de desconcert entre els membres de l’organització, que variaran en funció de
com percebin el grau d’incertesa que aquests canvis els generen. En aquest
sentit, la incertesa que pot afectar els encarregats de la presa de decisions pot
ser afrontada de manera activa, (obtenint informació, intentant influir sobre els
altres, etc.), ja que normalment aquesta els generarà nous reptes professionals.
En l’extrem oposat, estaran els que no ocupen llocs vinculats amb la presa de
decisions, que només podran reaccionar d’una manera passiva, amb una baixa
capacitat de predictibilitat, comprensibilitat i control dels esdeveniments que es
produeixen en l’àmbit laboral, la qual cosa pot suposar un increment de l’estrès
experimentat per aquests treballadors. Els canvis organitzacionals que es realitzin
tenint en compte aquests perills beneficiaran la salut i el benestar dels treballadors
afectats.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 92 Riscos psicosocials i organització del treball

Hi ha una sèrie de factors que poden moderar l’estrès que suposa la
introducció de les noves tecnologies: la tolerància a l’estrès en funció de
les característiques personals, la participació dels usuaris en el disseny i
implementació dels canvis; l’entrenament i disponibilitat d’informació, el
suport social, etc.

Des de la direcció de l’empresa, caldrà elaborar i aplicar estratègies adreçades
a abordar l’amenaça percebuda per molts treballadors amb la introducció de les
noves tecnologies per tal d’evitar les conseqüències negatives sobre la seva salut.
Per poder fer front a aquesta inseguretat, es podrà treballar en diferents àmbits:

• Identificar i intentar mitigar les fonts d’inseguretat en l’ocupació entre els
treballadors.

• Fomentar sentiments de control entre el personal.

• Mostrar comprensió quan els treballadors expressin sentiments d’insegure-
tat en l’ocupació.

La gestió del canvi

La doctrina ha estudiat la importància d’involucrar les persones per tal de “facilitar” el canvi
propiciant la transició cap a la nova situació. En aquest procés serà fonamental la figura
del líder (actuant com a facilitador del canvi), que serà el responsable del procés i aportarà
la visualització de la situació de manera sistèmica, minimitzarà l’impacte emocional que té
per als treballadors, i tractarà de limitar temporalment el procés i compartir les incerteses
que aquest generi. Aquest procés de facilitació té tres moments:

1. Zona de finalització o de dol. Visió dels objectius, amb la inclusió de persones crítiques en el
projecte.

2. Zona neutral. Necessitat de generació de confiança davant la sensació de pèrdua de models.

3. Zona d’inici. Celebració de l’assoliment de fites, posada en comú de les millors pràctiques.

4.1.5 Sistemes de treball i nous conceptes organitzacionals

Tradicionalment, els esforços de les empreses per incrementar la productivitat se
centraven en la incorporació dels avenços tecnològics, sense tenir en compte com
incidien en la qualitat de vida dels treballadors. Ha quedat demostrat que aquestes
estratègies empresarials, que a curt termini podien donar resultats, eren nocives a
llarg termini.

En els últims anys, s’ha tractat de donar un enfocament més global que no solament
suposi un augment de la productivitat, sinó que a més no impliqui sacrificar el
benestar físic i psíquic de les persones de l’organització.
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Qualitat de vida en el treball

La qualitat de vida en el treball
és una filosofia d’organització
del treball la finalitat de la qual
és millorar la salut psíquica del
treballador en les organitzacions.

L’augment de l’interès de les empreses per assegurar la qualitat de vida en
la feina es basa en la idea que aquestes estratègies han de portar no solament
una millora de la productivitat, sinó també un augment de la satisfacció del
treballador que farà que aquest estigui més sa, la qual cosa farà disminuir els
seus nivells d’estrès i fatiga, i augmentarà la seva implicació i, probablement,
també la seva productivitat.

Les noves formes d’organització del treball han perdut la rigidesa i centralització
del poder pròpies de les formes tradicionals, i pretenen dissenyar entorns de treball
més segurs, estimulants i motivadors per al treballador, abordant els diversos
elements o dimensions dels sistema de treball.

La gestió de les organitzacions

Alguns dels conceptes actuals que afecten la gestió de les organitzacions i dels seus
recursos humans són els que segueixen:

• direcció per objectius

• gestió per competències

• intel·ligència emocional

• gestió del caos

• flexibilitat de l’organització

• intervenció ambiental

• direcció per valors

• gestió del coneixement

• organització que aprèno learning organization

• valoració del capital intel·lectual obalanced scored

4.2 El teletreball

El teletreball suposa un canvi radical en les formes clàssiques d’organització del
treball, ja que trenca el sil·logisme que identifica el treballador amb un lloc i un
horari de treball predeterminats.

El teletreball és una forma flexible d’organització del treball que permet el desen-
volupament d’una activitat professional sense la presència física del treballador en
el local de l’empresa, i sense que aquesta tingui un control directe del seu temps de
treball. Aquesta flexibilitat és la que permet efectuar una millor compaginació, per
part del treballador, de tasques que fins ara eren sovint difícils de compatibilitzar:
la vida professional, i la vida personal i familiar.

El teletreball es planteja com el possible desllorigador d’alguns reptes que la
societat encara no ha resolt: conciliació de la vida laboral amb la vida familiar,
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plena integració de la dona en el treball, integració de col·lectius de treballadors
minusvàlids, reequilibri entre zones rurals i zones urbanes...

La capacitat del treballador d’incidir sobre la pròpia regulació del temps de treball,
decidint on i quan treballa, és el que li pot permetre augmentar la seva qualitat de
vida professional, personal i familiar, però també pot implicar l’aparició de nous
riscos psicosocials relacionats amb l’aïllament i la falta de suport social que poden
patir els treballadors que realitzen la seva tasca fora de l’àmbit laboral clàssic, en
espais públics dissenyats específicament per a la producció, i passen a realitzar-la
en un espai privat.

4.2.1 Delimitació del concepte de teletreball. Diferenciació de les
formes de treball clàssiques

La irrupció de les tecnologies en el mercat laboral ha suposat la consolidació d’un
nou tipus de treball: l’anomenat treball en xarxa, que és el sistema organitzatiu
fonamental de l’economia del coneixement.

El treball en xarxa és una forma d’organització del treball descentralitzada
que es basa en la delegació de responsabilitats i en organigrames més
horitzontals.

Com a conseqüència del nou model organitzatiu que suposa el treball en xarxa,
l’empresa requereix noves formes de treball més flexibles, tant en l’àmbit intern
de l’empresa (millora de les habilitats i polivalència dels treballadors) com en
l’àmbit extern (més diversitat de les condicions de treball). Una de les respostes
a aquesta exigència de més flexibilitat organitzativa interna seria el teletreball.

El teletreball va acompanyat de dissenys organitzatius menys rígids, més
horitzontals, i que es fonamenten en la direcció per objectius, en la cerca
d’una major flexibilitat interna i externa que suposa col·locar l’empresa en
una situació més competitiva en el mercat.

Els telecentres tenen com a finalitat
proporcionar recursos i serveis a

aquells professionals del sector de
les TIC en una zona determinada.

Delimitació del concepte de teletreball i diferenciació de figures afins

El teletreball és una forma flexible d’organització del treball que consisteix en
el desenvolupament de l’activitat professional sense la presència física del treba-
llador a l’empresa durant una part important del seu horari habitual. L’activitat
professional en el teletreball implica l’ús freqüent de mètodes de processament
electrònic d’informació, i l’ús permanent d’algun mitjà de telecomunicació per
mantenir en contacte permanent el treballador i l’empresa.

Els sectors empresarials més involucrats són els d’alt contingut d’informació.
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Una forma diferent de
treball

Segons l’informe “Status report
on European Telework”,
encarregat per la Unió Europea
l’any 1988, el teletreball s’ha de
considerar una manera de
desenvolupar la feina diferent de
la tradicional, i conclou que s’ha
d’aplicar a tota activitat
realitzada a distància mitjançant
les noves tecnologies de la
informació i comunicació (TIC),
i que alhora genera un valor
afegit.

L’element comú de tots els
tipus de teletreballs

L’European Telework
Development defineix com
l’element comú de tots els tipus
de teletreball l’ús dels ordinadors
i les telecomunicacions per
canviar la prestació geogràfica
del treball.

Les persones susceptibles d’esdevenir teletreballadors són les que treballen en la
producció de la informació i en el seu tractament. Han de ser persones que tinguin
la informació com a matèria primera fonamental. A més, aquesta informació s’ha
de poder transmetre mitjançant les xarxes de comunicació.

Entre els sectors més susceptibles s’inclouen els següents:

• Activitats noves altament valorades, com la investigació, desenvolupament
de programari i disseny de productes.

• Activitats de direcció empresarial (comptabilitat, serveis financers, serveis
empresarials, consulta i assessoria...).

• Activitats en el camp dels mitjans de comunicació (periodisme, publicitat,
televisió, desenvolupament de jocs, serveis publicitaris...).

• Serveis legals i notarials, serveis de seguretat, de distribució i venda al
detall.

• Control d’existències, serveis al consumidor...

Per a la definició del concepte de teletreball es fan servir dos elements: la
localització del treballador i la tecnologia que utilitza.

No entrarien en la definició de teletreballadors els que sempre han realitzat
l’activitat professional fora de l’empresa, ni tampoc els que treballen a casa només
de manera ocasional.

Sí que s’hauria d’incloure dins d’aquest concepte els treballadors següents:

• El personal que treballa a casa.

• El personal que treballa des de casa.

• El personal que treballa en algun centre de teletreball.

Podem definir el teletreball com la modalitat d’organització i execució del
treball per part d’una persona que s’efectua a distància, fora de l’espai
immediat on el resultat del treball és processat, per mitjà d’un equipament
informàtic que permet la transmissió per mitjà de sistemes de comunicació
a distància.

Una altra definició de teletreball

Jordi Vilaseca, en el seu estudi sobre el teletreball a Catalunya, ens aporta una altra
definició: “El teletreball és el teletreball (dependent o autònom) realitzat a distància (del
lloc físic que l’organització destina habitualment als seus empleats o del client que el
contracta) amb capacitats d’autoprogramació (d’incidència en el resultat final del treball
o d’influència en l’organització de les tasques professionals) i mitjançant l’ús de les TIC
(el conjunt convergent de tecnologies de tractament de la informació i la comunicació que
afegeixen valor al treball)”.
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Treballadors que
teletreballen ocasionalment

Ni el comercial que remet les
comandes pel seu ordinador
portàtil ni el treballador que

treballa ocasionalment als
vespres a casa són

teletreballadors.

J. Vilaseca i Requena (2004). El teletreball a Catalunya (pàg. 8).

Els elements que caracteritzen el teletreballador són els següents:

• El teletreballador és una persona física.

• Habitualment, realitza l’activitat professional a distància.

• Està lliure del control directe de la seva activitat per part de l’empresari.

• Utilitza un mitjà de telecomunicació per realitzar la seva tasca.

Figures afins al teletreball

Hi ha una sèrie de figures afins que convé delimitar, alguna de les quals no es podrien
ubicar dins del concepte de teletreball que hem definit:

• Telecommuting. És el terme utilitzat habitualment als Estats Units, mentre que telework
seria l’expressió més habitualment utilitzada a Europa.

• Treball des de la llar. Com a treball des de la llar o homeworkings’entén tota activitat que
es porta a terme des de la pròpia llar. Tradicionalment, una gran quantitat d’oficis s’han
desenvolupat a casa, però no es poden considerar com a teletreball, perquè no s’hi fan servir
les noves tecnologies de la informació.

• Treball en xarxa o networking. Fa referència sobretot a la feina realitzada per empreses
amb una forma específica d’organització del treball possibilitada per la utilització intensiva de
les TIC.

• Telecentres rurals o telecottages. Són telecentres ubicats en zones rurals i que tenen com
a finalitat la promoció del seu desenvolupament econòmic local, amb la introducció de les
TIC, per la qual cosa forma teletreballadors, atreu feines realitzables per mitjà del teletreball,
i proveeix d’equipament tecnològic les empreses locals.

• Oficines satèl·lit. Són centres de treball d’una empresa ubicats físicament lluny de la seu
principal. En aquests centres els teletreballadors, empleats tots de la mateixa empresa,
porten a terme la feina segons un model a mig camí entre el teletreball i el treball presencial.

Delimitació jurídica del teletreball

La ubicació del teletreball dins del nostre ordenament jurídic suposa un repte
evident, ja que amb aquest sistema d’organització flexible del treball es qüestionen
institucions tan clàssiques de l’ordre juridicolaboral com són la dependència, la
consideració del temps de treball, l’organització del treball per part de l’empresari
o el poder de direcció d’aquest.

Es fa difícil subsumir aquesta categoria de treball dins dels esquemes iuslabora-
listes tradicionals o, en paraules del catedràtic de dret laboral J. I. García Ninet,
“encorsetar esta nueva realidad en los cauces jurídicos tradicionales”.

La flexibilitat que implica el teletreball amb la disminució de la dependència
del treballador, o la flexibilitat del temps de treball o del poder de direcció de
l’empresari dificulten la seva ubicació dins de l’ordenament juridicolaboral.
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L’article 1.1 de l’Estatut dels treballadors defineix les notes característiques de
la relació laboral: la voluntarietat, la remuneració, l’alienitat i la prestació dins
l’àmbit d’organització i direcció de l’empresari. Aquests pressupòsits de la relació
laboral es qüestionen més o menys en el teletreball.

El principal objecte del treball és la
informació tractada mitjançant les
tecnologies informàtiques.

El teletreball suposa una superació de la concepció taylorista de la
organització industrial (seqüència planejament-execució-control). En
aquesta forma d’organització del treball, el creditor del treball renuncia a
ordenar l’execució de la prestació, i es conforma amb un control sobre els
resultats de la producció. Això determina la pèrdua d’importància d’un
paràmetre clàssic de l’organització fordista del treball com l’horari.

Un altre element destacat del teletreball seria la pèrdua de la relació presencial
entre el creditor del treball i qui el realitza; perd importància on s’ubica la
prestació laboral, i es desdibuixa l’element clàssic de l’organització i direcció de
l’empresari.

D’altra banda, el teletreball és fruit d’un procés d’individualització del treball,
que defuig les formes tradicionals de tutela col·lectiva, i en què el treballador es
reapropia del seu treball.

La pèrdua de la presencialitat del treball i de la subjecció del treballador a
un horari determinat, entre altres elements, ubicarien el teletreball en una
categoria de treball semisubordinat que s’acostaria al treball semiautònom.

En vista del nostre dret positiu, el teletreball tant pot ser qualificat com una
prestació de serveis enquadrada com a treball per compte propi o autònom, com
pot reunir els requisits del treball per compte d’altri o subordinat. És possible que,
en un futur proper, les lleis i els tribunals vagin delimitant cadascun d’aquests
àmbits, i aportin elements per acotar i resoldre els conflictes de qualificació que
es produiran en intentar subsumir aquest fenomen tan divers i canviant dins els
conceptes juridicolaborals establerts.

Finalment, empès per la situació pandèmica (entre d’altres motius), el govern
espanyol ha elaborat i aprovat una normativa específica per al treball a distància.

El govern espanyol ha aprovat mitjançant la Llei 10/2021, de 9 de julio, de
treball a distància la llei que regula el teletreball a l’empresa privada.
Llei 10/2021

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/10
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Els representants de
comerç o executius serien

exemples de
teletreballadors mòbils.

Telecentre

El telecentre implica la creació
d’oficines equipades amb les

connexions telemàtiques
necessàries i proporcionen

infraestructures a àrees
econòmicament desfavorides

amb la finalitat de fomentar-ne el
desenvolupament.

4.2.2 Tipologies de teletreball

És possible diferenciar les formes de teletreball en funció de la utilització de
diferents criteris: la localització, la temporalitat, l’horari laboral, el criteri tècnic,
el criteri de la cadena de valor, el criteri de la relació contractual, el criteri
comunicatiu i el criteri de la retribució.

En la taula 4.4, es pot veure la classificació de les diferents tipologies de teletreball
en funció d’aquests criteris.

Taula 4.4. Classificació dels tipus de teletreball

Criteris Tipus de teletreball

Localització En el domicili
Mòbil
En telecentres, en centres de recursos compartits o
oficines satèl·lits

Temporalitat Permanent
Alternat

Horari laboral A temps complet
A temps parcial

Tècnic Connexió permanent (línia)
Connexió en el moment necessari (fora de línia o
off-line)

Cadena de valor Projectes interns
Activitats externalitzades

Estatus d’ocupació Relació empresari-empleat (subordinació)
Relació autònom.client (no subordinació)

Comunicació Fora de línia
En línia
• En un sol sentit (one way line)
• Interactiu (two way line)

Retribució Salari fix
Salari fix més variable
A preu fet
Per unitat de temps

4.2.3 Avantatges del teletreball

El teletreball implica una sèrie d’avantatges per al treballador, que té la possibilitat
d’organitzar millor el seu temps de treball, evitant desplaçaments al centre de
treball i permetent compaginar la tasca professional amb la vida familiar i
personal.

També pot suposar beneficis per a l’empresa i per a la societat: per a l’empresa pot
suposar una reducció de costos d’espai i instal·lacions, i per a la societat estalvis
energètics i d’infraestructures.

Es poden abordar els avantatges i inconvenients que suposa el teletreball en aquests
tres àmbits: el personal del teletreballador, el de l’empresa que contracta els seus
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serveis, i el de la comunitat en què es realitza. En la taula 4.5, es mostren els
avantatges del teletreball.

El teletreball també pot suposar l’aparició de nous riscos i inconvenients per al te-
letreballador. Pot implicar un risc més elevat d’aïllament social del teletreballador,
en passar de realitzar la tasca professional en un àmbit públic a un àmbit privat,
on es pot veure mancat del suport social necessari.

Taula 4.5. Avantatges del teletreball

Avantatges per al treballador Avantatges per a
l’empresa

Avantatges per a la
comunitat

Professionals Personals

Llibertat Més vida familiar i social Estalvi d’espai i
d’instal·lacions

Estalvi:
• Energia
• Infraestructures
• Temps

Flexibilitat Més temps lliure Menys:
• Absentisme
• Salaris i càrregues
socials

Distribució de la
població:
desenvolupament social
i regional

Productivitat Menys problemes
laborals

Més:
• Productivitat
• Control

Desenvolupament de
tecnologíes de futur

Autonomía Menys despeses de
desplaçament, roba, etc

Direcció per objectius Incorporació de
discapacitats

Autorealització Gestió per resultats

Possibilitat
d’independització

Font: Ursula Huws (1990)

Per a l’empresa, pot suposar l’increment de costos per proveir d’equips de treball
individuals, o la necessitat de realitzar nous canvis organitzatius. Per a la societat,
també suposarà la modificació de les estructures legals vigents i dels models de
socialització actuals.

En la taula 4.6, podem veure els inconvenients que pot suposar el teletreball per
al treballador, l’empresa i la comunitat.

Taula 4.6. Inconvenients del teletreball

Inconvenients per al treballador Inconvenients per a
l’empresa

Inconvenients per a la
comunitat

Professionals Personals

Sensaciói de pèrdua
d’estatus

Aïllament Cost d’equips individuals Canvis en la legislació
laboral, fiscal, etc.

Desorientació inicial en
la gestió

Canvi en el tipus de
socialització

No control presencial Possible pèrdua de
protagonisme sindical

Manca de suports
personals i materials

Dificultat per seguir una
carrera de manera lineal

Inèrcia operativa Obsolescència de grans
instal·lacions al centre
de les ciutats

Dificultat en el treball en
grup i problemes
d’operativa

Canvis organitzatius

Desvinculació de les
empreses

Més dificultats en el
treball en equip
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Taula 4.6 (continuació)

Inconvenients per al treballador Inconvenients per a
l’empresa

Inconvenients per a la
comunitat

4.2.4 Salut laboral i teletreball

El teletreball obre un ampli ventall d’avantatges tant per a l’empresa com per al
treballador, però alhora també genera nous problemes associats a aquesta pràctica
de treball. Entre els avantatges podem enumerar la possibilitat major de gestionar,
organitzar i controlar el propi temps de treball per part del teletreballador, i en
l’altra cara de la moneda estan els inconvenients relacionats amb les condicions
psicosocials del teletreball, que incideixen en les relacions interpersonals del
teletreballador.

::important: El teletreball deixa pas a l’aparició d’un nou tipus de treballador, més
independent i autònom, orientat als resultats, i amb una major capacitat d’organit-
zació del seu temps, un treballador amb una major possibilitat de compatibilitzar la
vida professional, personal i familiar, la qual cosa repercutirà en la seva satisfacció
en el treball, la disminució de l’estrès i la qualitat de vida laboral.
El teletreball també presenta alguns riscos per al treballador que, si no són
gestionats correctament, poden suposar un augment del nivell d’estrès del tele-
treballador.

La vigilància de la salut i la prevenció de riscos laborals en el teletreball

La Llei de 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals estableix, en
l’article tercer, que les seves disposicions i la normativa que la desenvolupen són
d’aplicació a les relacions laborals regulades per la Llei de l’estatut del treballador.
Les relacions de teletreball que estiguin enquadrades en el marc d’una relació
laboral estaran compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei i la seva normativa
de desenvolupament.

Les característiques específiques del teletreball en relació amb el lloc on es
produeix la prestació de treball i els instruments que s’utilitzen plantejaran
problemes d’aplicació de la legislació comuna en matèria de vigilància de la salut
del teletreballador i prevenció de riscos laborals.

La Llei de prevenció de riscos laborals serà d’aplicació a tota relació que
tingui els elements de laboralitat definits per l’article 1.1 de l’Estatut dels
treballadors. En els supòsits de teletreballadors amb relació laboral, s’hauran
d’efectuar les adaptacions necessàries de la normativa comuna en funció de
les peculiaritats derivades de les condicions i el lloc on es desenvolupa el
teletreball.

L’article 14.2. de la Llei de prevenció de riscos laborals estableix un deure genèric
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de protecció per part de l’empresari en tots els aspectes relacionats amb el treball,
i l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i
la salut dels treballadors. Aquesta regulació

també és d’aplicació a les relacions laborals dels teletreballadors. L’empresari
haurà d’assegurar aquesta protecció mitjançant els instruments següents:

• Avaluació de riscos. L’empresari haurà de planificar l’acció preventiva de
l’empresa sobre el teletreballador a partir d’una avaluació inicial dels riscos
a què aquest pugui estar sotmès en el seu àmbit laboral, tenint en compte les
condicions de treball previstes i la sensibilitat del teletreballador a aquestes
condicions.

• Planificació de les activitats de prevenció. Caldrà que l’empresari efectuï
la planificació de l’activitat preventiva per un període determinat. En aques-
ta planificació, caldrà que tingui en compte els mitjans humans i materials
necessaris, l’assignació de recursos econòmics, les mesures d’emergència
i vigilància de la salut, la informació i la formació dels treballadors, i la
manera com es coordinaran aquests aspectes.

• Organització dels recursos. L’empresari té responsabilitat en l’organit-
zació dels recursos per al desenvolupament de les activitats preventives, i
haurà d’escollir alguna de les formes legalment previstes en funció de les
seves circumstàncies.

• Vigilància i control de la salut. L’empresari haurà de garantir la vigilància
periòdica de la salut dels teletreballadors, en funció dels riscos inherents a
la seva tasca.

• Informació, consulta i participació dels treballadors. Els teletreballa-
dors hauran de rebre tota la informació necessària amb relació als riscos
per a la seguretat i la salut propis del seu lloc de treball. L’empresari haurà
de permetre que participin en les qüestions que afecten a la seva seguretat i
salut en el treball.

• Formació dels treballadors. L’empresari haurà de garantir que cada
teletreballador rebi una formació teòrica i pràctica suficient, centrada es-
pecíficament en les característiques específiques del seu lloc de treball.
Caldrà que aquesta es renovi quan hi hagi canvis en les funcions que el
teletreballador realitza o hi hagi innovacions tecnològiques en els equips de
treball.

• Actuació en casos d’emergència i risc imminent. Caldrà que l’empresari
analitzi el risc d’emergències.

• Senyalització del lloc de treball. L’empresari té l’obligació de senyalitzar
els espais de treball seguint la normativa reglamentària que regula aquesta
qüestió. En l’àmbit del teletreball -excepte en la modalitat prestada en
telecentres-, no tindrà sentit la prevenció per senyalització.

• Reducció dels riscos. Cal adoptar les mesures necessàries per evitar o
reduir els riscos en el lloc de treball.
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Espais on es desenvolupa l’activitat del teletreball

El Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els espais de treball, fixa els aspectes més tècnics de
les mesures de prevenció destinades a garantir la seguretat i la salut en els espais de
treball per assegurar una adequada protecció dels treballadors. Aquesta normativa
fa una especial incidència en els aspectes següents: seguretat de l’estructura;
espais de treball i zones perilloses; terra, obertures, desnivells i baranes; envans,
finestres i obertures; vies de circulació; portes i contraportes; rampes, escales
fixes i de servei; escales fixes; escales de mà; vies i sortides d’evacuació i de
circulació, i portes d’accés; condicions de protecció contra incendis; instal·lació
elèctrica; minusvàlids; condicions ambientals del lloc de treball (temperatura,
humitat, corrents d’aire i ventilació, i il·luminació).

En general, totes aquestes mesures preventives de seguretat i salut hauran de ser
tingudes en compte en els espais on es realitza el teletreball, sense més excepcions
que les que es derivin de la pròpia naturalesa de la modalitat de teletreball que es
realitzi.

Quan el teletreball es desenvolupi en telecentres, el compliment d’aquestes
mesures reglamentàries no presentarà cap peculiaritat, ja que aquests telecentres
són edificis i locals que estan preparats específicament per a la prestació laboral
i, per tant, hauran d’estar dotats de l’estructura i infraestructures suficients que
reuneixin els mínims que aquesta normativa imposa, per tal que no s’origini cap
risc per a la seguretat i salut dels teletreballadors que l’ocupen.

L’única peculiaritat derivarà del fet que es tracti d’un centre de recursos compartits
on acudeixen teletreballadors de diverses empreses usuàries. En aquest cas, caldrà
aplicar la normativa relativa a les mesures de prevenció de riscos i protecció dels
teletreballadors que regulen els supòsits d’activitats d’una o més empreses en un
sol centre de treball (art. 24 LPRL).

Els deures de cooperació i d’informació i instrucció també seran d’aplicació als
teletreballadors autònoms que realitzin la seva activitat en aquests centres de
treball.

Amb relació al teletreball a domicili, caldrà diferenciar l’esfera d’autoorganització
pròpia del teletreballador sobre les condicions de l’espai de treball i les de
la prestació material del treball, que dependran d’ell, i l’àmbit de decisió de
l’empresari que afectarà les matèries de salut i prevenció sobre determinats
aspectes de la prestació.

Deure de seguretat del teletreballador

Sobre el deure de seguretat del teletreballador, algun autor considera que l’empresari no
pot garantir el deure de seguretat que li imposa l’LPRL amb relació a aquests supòsits de
treball a domicili, i que no resultaria aplicable la normativa general de prevenció, ja que
l’espai de treball no és de l’empresari i la facultat d’escollir el lloc on s’efectua la prestació
correspon al treballador. Un altre sector de la doctrina considera que l’empresari no pot
renunciar al compliment del deure legal de protecció eficaç del teletreballador en matèria
de seguretat i salut en el treball.
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Augment de la productivitat

Un autor, Morcroft i Bennet,
afirma en els seus estudis que
com a mitjana, la productivitat
dels empleats que teletreballen
pot ser de prop d’un 35%
superior a la dels seus homòlegs
presencials.

La motivació pel teletreball

L’obtenció d’un millor equilibri
vida-treball és, segons alguns
estudis realitzats, una de les
principals motivacions de les
famílies pel teletreball, en
especial per a les dones amb fills
a casa.

Tot i que la regulació que estableix el Reial decret 486/1997 no està pensada per
ser aplicada a un domicili particular, la doctrina més autoritzada sí que considera
que -en resultar aquest afectat, encara que parcialment, per una activitat laboral-
es pugui imposar l’aplicació en un règim d’equivalència de les condicions de
seguretat i salut en els espais de treball, en tant que no s’aprovi un reglament de
desenvolupament de l’LPRL específic de les disposicions mínimes de seguretat i
salut en el teletreball a domicili.

El teletreball permet més
disponibilitat i control del temps de
treball.

Problemes psicosocials del teletreball

L’aplicació productiva del teletreball ha generat una sèrie d’expectatives sobre
la influència d’aquesta nova forma d’organització del treball en el benestar i la
qualitat de vida del teletreballador. Aquests efectes beneficiosos s’obtindrien per
diferents vies:

• Mitjançant l’assoliment d’un major equilibri entre la vida familiar i el
treball, en el sentit que l’aplicació del teletreball pot derivar en una millora
de la qualitat de vida, ja que el teletreballador pot assolir més control sobre
l’organització del propi temps de treball, la qual cosa permet la millor
compaginació de la dedicació al treball amb l’atenció a les necessitats
familiars (nens, gent gran, malalts...).

• Una motivació més gran i millora del rendiment laboral, ja que la possibilitat
de gestionar i organitzar el propi temps de manera personal pel treballador
es tradueix en la possibilitat d’obtenció, per part d’aquest, d’una major
satisfacció, la qual cosa també afectaria a la seva salut.

Les repercussions desfavorables del teletreball des del punt de vista psicosocial
estan vinculades a diferents aspectes:

• Augment de la quantitat i la intensitat del treball; la qual cosa provoca un
allargament de la jornada laboral i una invasió de la seva vida privada.
En aquest sentit, es fa necessari ampliar els estudis sobre els esforços
fisicomentals del teletreballador i els mecanismes de compatibilització de
la càrrega de treball.

• La pèrdua de contactes socials i canals informals de comunicació caracte-
rístics del treball presencial, que poden afectar l’autoestima del treballador
i la seva realització professional i personal, i el poden conduir a una
sensació d’aïllament, de desmotivació, i sentiment de pèrdua de pertinença
i d’identificació amb l’organització.

Els efectes del teletreball

En una investigació efectuada l’any 2000 sobre els efectes que tenia l’aplicació efectiva
del teletreball mitjançant la percepció de professionals i directius d’empreses, se’n van
diferenciar cinc tipus:
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1. Respecte a la identitat, el teletreball no canvia la concepció d’un mateix com a empleat; té
un impacte positiu en l’empleat com a membre de la família, però un impacte negatiu en les
aspiracions professionals i la percepció del futur de la carrera professional.

2. Respecte a les habilitats, perquè el teletreball es desenvolupi amb eficàcia, són crucials la
gestió del temps i la capacitat d’establir contactes socials per mitjà de la xarxa. (...)

3. Respecte al context, el teletreball suposa un canvi significatiu en els mètodes de comunicació,
en l’ús del temps i de l’espai. L’impacte més notable és la disminució de les distraccions
habituals del lloc de treball.

4. Respecte a les demandes del rol, el teletreball no produeix canvis en les prioritats, les
exigències, les condicions i el suport de la tasca professional.

5. Respecte als resultats del treball, el teletreball permet millorar el rendiment (percebut) per la
possibilitat de treballar sense interrupcions.

En la taula 4.7, es poden veure quins són els efectes dels riscos psicosocials per al
teletreballador.

Taula 4.7. Riscos psicosocials

Efectes dels riscos psicosocials Explicació

Sensació de desconcert i desorientació
davant la situació de canvi

Per al nou teletreballador, passar a la seva nova situació pot
implicar una necessitat d’adaptació a noves situacions laborals
que desborden la seva capacitat d’adaptació i resposta.
Aquesta situació li pot provocar ansietat i incertesa.

Risc d’aïllament social i sensació de
manca de suport de l’organització

El treballador perd els referents laborals que fins aleshores
havia tingut, amb la manca de comunicació que la nova situació
pot suposar. Això li pot provocar un sentiment de solitud i de
pèrdua de la socialització pel treball.

Sensació de més càrrega de treball, en
passar de sistemes que retribueixen el
temps de treball a sistemes basats en els
resultats

Això pot significar que el treballador hagi de treballar més hores,
amb la conseqüència psicològica de la sensació de no ser prou
productiu i de manca de temps.

Presa de decisions més complicada A causa de la percepció de desestructuració temporal que pot
patir el treballador, en passar d’un control total del temps de
treball per part de l’empresari, a la necessitat de gestionar per
ell mateix el seu temps.

Confusió entre la vida familiar o privada i
professional

El treballador sovint es veu obligat a compatibilitzar diversos
rols, sense delimitació clara del temps, i l’espai personal i
professional.

Pèrdua de la pròpia imatge i impacte dins
de l’empresa

El teletreballador pot no sentir-se integrant de l’organització, i
veure’s mancat de suport social.

4.2.5 Factors d’èxit per a la implementació d’un sistema de teletreball

Entre els elements que s’han identificat per a la implantació amb èxit d’un sistema
de teletreball, destaquem:

1. La lliure voluntat del treballador de fer més compatible la vida familiar
amb el desenvolupament de la carrera professional i la disponibilitat dels
equipaments necessaris per dur a terme eficaçment les tasques pròpies del
lloc de treball.
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2. Un tipus de feina que exigeixi resultats compatibles de realitzar sense
la necessitat de la presència física del treballador, mitjançant l’ús de les
tecnologies digitals, i fora de l’espai físic de l’organització.

3. Treballadors amb les habilitats i els coneixements requerits per afrontar posi-
tivament les competències exigides pel lloc de treball, per autoorganitzar-se
i oferir solucions sense el suport directe de l’organització.

4. Una organització amb una cultura organitzativa basada en la confiança i en
l’avaluació per objectius dels resultats dels treballadors.

En concret, per tal de disminuir la possibilitat dels efectes nocius que la implemen-
tació d’un sistema de teletreball pot tenir sobre la salut del teletreballador, caldria
que l’organització treballés en diferents àmbits preventius:

• La selecció del teletreballador. La primera mesura a adoptar per prevenir
els possibles riscos psicosocials del teletreball és una correcta selecció del
treballador que hagi de prestar els seus serveis com a teletreballador.

• Condicions ergonòmiques del nou espai de treball. El gran avantatge
que per a la compaginació de la vida familiar i laboral suposa el teletreball,
pot comportar el risc de confusió entre ambdós àmbits. El treballador es
pot veure abocat a compatibilitzar diversos rols sense delimitació clara del
temps, i l’espai personal i professional. Per evitar-ho, cal que (tot i que el
teletreballador realitzi l’activitat en el seu àmbit domèstic) tingui un espai
adequat per realitzar la feina, que caldrà que estigui convenientment aïllat
dins de la casa, i que no interactuï amb la seva vida familiar. D’altra banda,
es fa necessari que no es tingui cura de terceres persones (nens petits o gent
gran) durant el temps que es dedica al treball.

• Formació. Des d’un punt de vista formatiu, el teletreballador necessita
estar format sobre la tasca que realitzarà i els instruments que té al seu
abast pe realitzar-la. Les seves necessitats formatives estan centrades en
el desenvolupament de les capacitats d’aprenentatge i adaptació a la nova
forma de vida i treball. Els aspectes sobre els que s’hauria de centrar aquesta
formació serien els següents:

– Coneixement bàsic sobre el significat del teletreball i les condicions
necessàries per desenvolupar-lo correctament.

– Utilització de la tecnologia com a instrument de treball.

– Elements de gestió del temps: oferint-li eines que l’ajudin a gestionar-
se temporalment i a trobar el propi ritme de treball.

– Elements de gestió del nou entorn laboral: oferint-li eines que l’ajudin
a dissenyar un espai de treball adequat, en les condicions ergonòmi-
ques adequades.

• El suport social. Per fer front a la possible pèrdua de motivació del treba-
llador per la pèrdua de valors d’equip i la sensació d’aïllament, l’empresa
hauria de dissenyar un sistema de suport al teletreballador, en forma de
visites, de formació específica, de manteniment del desenvolupament de la
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seva carrera professional dins de l’organització, i oferint-li la possibilitat de
reincorporació a la situació anterior.

Posició de les organitzacions sindicals respecte al teletreball

Un dels sindicats majoritaris al país (CCOO) va plantejar en el document Criterios para
la Negociación Colectiva 2001 aquells aspectes fonamentals que cal tenir en compte
per protegir les condicions laborals dels teletreballadors, entre els quals hi ha els que
segueixen:

• “Verificar que antes de implantar el teletrabajo dentro de la empresa, se definan y estudien
todas las etapas que deben seguirse previamente a la puesta en marcha de cualquier
proyecto.

• Garantizar los derechos de voluntariedad y reversibilidad del trabajador que se convierte en
teletrabajador.

• Mantenimiento de la misma relación laboral entre empleador/empleado en el caso de pasar
al estatus de teletrabajador.

• Contrato por escrito en cualquier modalidad de teletrabajo.

• Asegurar la existencia de medios adecuados que controlen el cumplimiento de la normativa
legal respecto a la seguridad y salud en las diversas modalidades de teletrabajo.

• Controlar la desestructuración del tiempo de trabajo en relación con los siguientes
temas: disponibilidad, flexibilidad, nocturnidad, horas extraordinarias, vacaciones y días
festivos, permisos y licencias, y las bajas por enfermedad común, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

• Adecuar a la “nueva situación” todos los derechos sindicales consolidados.

• El teletrabajo no puede ser un trabajo a tiempo pleno. Habrá que reservar una parte del
tiempo de trabajo para ser prestado en el centro de trabajo, con el fin de evitar el aislamiento
total del teletrabajador.

• En el caso de teletrabajo a domicilio, debemos defender que la infraestructura y el equipo
utilizado corran a cargo del empresario, estipulando una compensación por los gastos que se
produzcan en el domicilio del trabajador.

• Resolver las cuestiones relativas a la seguridad y protección de datos, sin fijar exigencias
superiores al trabajador frente al trabajador presencial.

• Derecho a la formación y al desarrollo de la carrera profesional.”



L'estrès laboral
Vicente Francisco Gómez

Prevenció de riscos derivats de l’organització i la
càrrega de treball
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Introducció

Si considerem els factors psicosocials com l’exposició del treballador a un element
potencialment nociu, i l’organització del treball com l’origen d’aquesta exposició,
l’estrès serà el detonant o l’efecte, és a dir, les conseqüències negatives per a la
salut que es produeixen en el treballador.

En aquesta unitat didàctica, veurem els efectes de les exposicions nocives als
factors psicosocials, les conseqüències que per a l’individu i per als diferents
àmbits en què aquest està present (l’organització, la família i la societat en general)
suposen els factors de risc psicosocial.

L’Organització Internacional del Treball ha definit els factors de risc psicosocial
com “aquelles interaccions entre el contingut, l’organització i la gestió del treball
i les condicions ambientals, d’una banda, i les funcions i necessitats dels treballa-
dors, de l’altra. Aquestes interaccions podrien exercir una influència nociva en la
salut dels treballadors a través de les seves percepcions i experiències”.

Caldrà tenir en compte els diferents elements que entren en joc a l’hora de provocar
els efectes. L’origen de l’exposició nociva ja ha estat estudiat en la unitat didàctica
“Riscos psicosocials i organització del treball”. En aquesta, caldrà analitzar els
elements que tenen a veure amb les característiques de la persona i que n’afectaran
la vivència de l’estrès i les conseqüències que es generaran per a la seva salut.

En el nucli d’activitat “L’estrès”, es planteja una primera aproximació al concepte
d’estrès, analitzant-lo des de la perspectiva dels diferents models que n’expliquen
l’aparició. En aquest nucli, es fa una aproximació als aspectes de la personalitat
del treballador que en modulen la percepció dels elements estressors, i que actuen
com a moduladors dels seus efectes: les estratègies d’afrontament, els patrons de
conducta, la resistència, l’edat i el sexe.

En el nucli d’activitat “Les conseqüències de l’estrès”, estudiarem els efectes
que l’estrès genera en els diferents àmbits: a nivell de salut individual, a nivell
organitzacional, a nivell familiar i a nivell social.

En el nucli d’activitat “Formes específiques d’estrès laboral”, abordarem les
diverses especificitats que pot adoptar l’estrès en l’àmbit laboral. Farem referència
a les tipologies d’estrès més esteses en l’actualitat. Parlarem de l’assetjament
moral en la feina, conegut amb el terme anglèsmobbing; la síndrome d’estar
cremat o burnout, i l’anomenat karoshi.

De cadascun d’ells s’estudiaran els elements que el caracteritzen, l’origen laboral,
i els efectes que tenen per a la persona i per a l’organització.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient fer les
activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos.
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Objectius

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals origi-
nades pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball sobre
la salut de les persones.

• Relacionar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball
amb els efectes que poden provocar sobre la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals origi-
nades pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball sobre
la salut de les persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, en les empreses i en
la societat, dels efectes provocats pels riscos derivats de l’organització
i la càrrega de treball, a partir de dades estadístiques i econòmiques.

• Saber quins són els factors que determinen l’estrès laboral; i quines són
les característiques, conseqüències fisiològiques, psíquiques, socials i
laborals de l’estrès.

• Identificar els riscos i efectes sobre la salut derivats de l’estrès laboral.

• Saber quins són els elements que defineixen la síndrome del cremat (
burnout) i les seves conseqüències per a la persona i per a l’organitza-
ció.

• Identificar els elements que configuren l’assetjament laboral (mob-
bing) i els factors que el determinen, les seves característiques i les
conseqüències fisiològiques, psíquiques, socials i laborals de l’asset-
jament laboral.

• Conèixer la normativa vigent amb relació a l’assetjament laboral.
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La depressió, l’ansietat, les
addiccions a l’alcohol i
altres drogues es relacionen
amb l’estrès.

S’han relacionat algunes
malalties de tipus
cardiovascular, digestives i
respiratòries, amb la
vivència d’estrès.

1. L’estrès: conceptes bàsics

En els últims temps, ha guanyat pes la idea de la importància de la intervenció
preventiva en els anomenats riscos emergents, entre els quals s’inclouen els riscos
psicosocials.

L’estrès laboral està considerat, per la Unió Europea, com el segon problema de
salut més freqüent després dels trastorns musculoesquelètics, i els costos anuals
d’aquesta patologia es valoren en vint mil milions d’euros. En l’informe sobre les
condicions de treball a la Unió Europea de la Fundació Europea de 1996, es revela
que el 29% dels treballadors enquestats consideraven que el seu treball afectava la
seva salut, i el 23% dels treballadors enquestats reconeixien haver faltat a la feina
per problemes de salut relacionats amb la mateixa feina en els últims dotze mesos,
amb una mitjana de quatre jornades de baixa per treballador a l’any, la qual cosa
representa un cost d’aproximadament sis-cents milions de dies laborables perduts
cada any a tota la Unió Europea.

L’última enquesta de condicions de treball efectuada per l’INSHT el 2005 indica
que més de la meitat de les persones enquestades patia una situació d’estrès (el 56%
en concret). Segons aquest informe, les patologies més comunes que s’associen
a l’estrès són el cansament (12,3%), alteracions del son (12,1%) i mals de cap
(10,4%).

L’estrès laboral s’ha considerat com un conjunt de reaccions emocionals, cog-
nitives, de comportament i fisiològiques que tenen com a desencadenant les
característiques de l’organització o l’entorn del treball.

L’experiència de l’estrès redueix la qualitat de vida i la sensació de benestar de
l’individu i, a més, pot actuar com a desencadenant de nombroses malalties que
poden afectar tots els òrgans i sistemes de l’organisme.

Les conseqüències de l’estrès no es limiten a l’individu que el pateix: tot l’entorn
laboral, familiar i social en rep les conseqüències. És important fixar l’atenció
en les repercussions negatives que l’estrès implica per a l’organització, amb
una disminució de la productivitat, més risc d’accidents laborals i augment de
l’absentisme, entre altres.

1.1 L’estrès: concepte

De pocs conceptes s’ha abusat tant en psicologia com del d’estrès, tant en el camp
científic com en el llenguatge col·loquial. Avui en dia se sent a parlar en tots els
àmbits, “tothom té estrès”, i fins i tot s’usa de manera ambigua, considerant-lo des
de concepcions diferents depenent del camp o de l’àmbit des del qual s’estudia.
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Síndrome d’adaptació
general

Seyle va concebre l’anomenat
síndrome d’adaptació general,

conegut també com a síndrome
de l’estrès. El SAG és un procés

en el qual el cos passa per tres
etapes davant un element

d’alarma: una etapa inicial de
senyal d’alarma, en què el cos es
prepara per a la defensa o fugida;

una segona etapa en què el cos
construeix una resistència; i una
tercera etapa que s’inicia quan la

situació d’estrès és molt
perllongada, en què el cos entra

en una fase d’esgotament.

Fa més de vint anys Selye, un dels autors pioners en l’encunyament del terme i que
més ha contribuït al coneixement del fenomen de l’estrès, va advertir de l’abús i
confusió sobre aquest concepte.

L’ús del terme estrès segons Selye

“Hoy en día todo el mundo parece hablar del estrés. Usted puede oírlo no sólo en las
conversaciones diarias, sino también a través de la televisión, la radio, los diarios, y el
elevado número de conferencias, centros de estrés y cursos universitarios dedicados a este
tópico. Todavía muy poca gente define el concepto con el mismo sentido o se preocupa
de intentar una clara definición. La palabra estrés, como éxito, fracaso o felicidad, significa
cosas distintas para diferentes personas. . . ¿Es el estrés esfuerzo, fatiga, dolor, miedo,
necesidad de concentración, humillación por censura, pérdida de sangre, o incluso un
suceso inesperado que requiere una completa reestructuración de la propia vida? El
hombre de negocios piensa en él como si se tratara de una frustración o tensión emocional,
el controlador aéreo como un problema de concentración, el bioquímico y el endocrinólogo
como un fenómeno puramente químico, el atleta como una tensión muscular.”

Selye. The estress concept: past, present and future (pàg. 2).

En ser una paraula comodí que s’aplica a un gran nombre de símptomes i situ-
acions, en el mercat no deixen d’aparèixer possibles remeis antiestrès (infusions,
cremes, mascaretes, xampús, paquets de vacances a cases rurals, etc.) fonamentats
en una sèrie de mites i malentesos.

Mites i malentesos entorn de l’estrès

Crespo i Labrador resumeixen alguns dels mites i malentesos que s’han generat entorn de
l’estrès:

• L’estrès és igual per a tothom.

• L’estrès es produeix a l’exterior de l’organisme, a l’ambient.

• L’estrès és sempre nociu.

• Si no hi ha símptomes no hi ha estrès.

• L’estrès és un problema menor.

• Cal intentar evitar qualsevol tipus d’estrès.

• Com menys estrès hi hagi a la nostra vida, aquesta serà millor.

L’estrès o els trastorns adaptatius
(que és com normalment es

presenta) es consideren un problema
de salut pública.

Els malentesos entorn de l’estrès es generen en confondre la situació
estressant amb la reacció o resposta que donem davant d’aquesta situació,
i en confondre la resposta de l’estrès amb les seves conseqüències.

No hi ha una definició clara i precisa del que entenem per estrès, ja que aquest
terme s’utilitza per referir-nos a una àmplia varietat d’estats en què es troba
l’individu afectat per diverses pressions.

La dificultat de definició rau en el fet que l’estrès es pot abordar des de diferents
perspectives teòriques per al seu estudi: en alguns casos, es posa l’èmfasi en
l’estressor o situació estressant; en altres, en el component fisiològic o la resposta
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A què fem referència quan
parlem d’estrès

Quan es parla d’estrès, de
vegades es fa referència a les
causes que el provoquen, o en
parlem per referir-nos a les seves
conseqüències o al procés que el
genera.

d’estrès; i en altres, es destaquen els factors psicològics o subjectius que hi ha
entre els elements estressors i les respostes fisiològiques.

L’estrès s’ha entès de les maneres següents:

• Com a reacció o resposta de l’individu davant una determinada situació:
canvis fisiològics, reaccions emocionals, canvis conductuals, etc.

• Com a estímul: entès com l’element que actua d’estressor i provoca
l’aparició de l’estrès.

• Com a interacció entre les característiques de l’estímul i els recursos de la
persona per fer-hi front.

Aquesta última perspectiva és la que té un seguiment més ampli entre la doctrina
autoritzada.

Els enfocaments sobre l’estrès

La doctrina més autoritzada considera que hi ha tres enfocaments de l’estrès que no són
excluents entre ells:

• Enfocament d’enginyeria: considera els factors d’estrès com a variables independents;
segons aquesta concepció l’entorn és la causa de la malaltia.

• Enfocament fisiològic: considera l’estrès com una reacció fisiològica a un conjunt d’estímuls
negatius.

• Enfocament psicològic: considera l’estrès com el resulta de la relació entre l’entorn i la
persona.

L’estrès és conseqüència d’un
desequilibri entre els requeriments
de l’entorn i els recursos de l’individu
per fer-hi front. Font: INSHT

Es considera que una persona està sotmesa a una situació d’estrès quan ha
de fer front a exigències ambientals que sobrepassen els seus recursos, de
manera que percep o valora que no hi pot respondre de manera efectiva.

La definició d’estrès fa referència a un procés homeostàtic que és el resultat
de l’equilibri entre les exigències formulades a l’individu i la seva capacitat de
resposta. Aquest està modulat per la manera com la persona percep aquesta
realitat.

L’estrès consisteix en una resposta fisiològica, cognitiva i conductual que
es caracteritza per un sobreesforç especial de l’organisme per recuperar
l’homeòstasi o equilibri amb el medi o entorn.

Des del punt de vista de la psicobiologia, l’estrès es pot definir com un estat
d’activació biològica que rabassa les possibilitats d’adaptació de l’organisme
humà.

Tècnicament, caldria distingir dins de l’estrès dues formes: una positiva consistent
en una resposta adaptativa de l’individu, i una altra negativa o nociva per a la salut,
consistent en una reacció patològica de l’individu.
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Concepte d’estrès

“El estrés no sólo es producto de situaciones negativas, peligrosas, perjudiciales o que
exijan un gran esfuerzo por parte del sujeto [. . . ], y con las que habitualmente identificamos
el estrés, sino que circunstancias consideradas como positivas o, en otro orden, que
implican, por ejemplo, una actividad o una capacidad de decisión reducida, rutinaria,
suponen una sobrecarga en los mecanismos de ajuste.”

César Alfredo Martínez Plaza (2006). Estrés. Aspectos médicos (pàg. 5).

L’estrès positiu és el fenomen que es presenta quan les persones reaccionen de
manera positiva, creativa i afirmativa enfront d’una determinada circumstància, i
que permet resoldre les dificultats que es plantegen i desenvolupar les capacitats i
les destreses.

L’estrès positiu o eutrès es defineix com un estat en què les respostes de
l’individu davant les exigències externes estan adaptades a les seves normes
fisiològiques.

Quan les exigències del medi són excessives i superen la capacitat de resistència i
adaptació de l’individu estem davant l’estrès negatiu o distrès.

La forma negativa de l’estrès,
l’anomenem distrès.

L’estrès negatiu o distrès es produeix quan les exigències del medi són
excessives, intenses o perllongades, i superen la capacitat de resistència i
d’adaptació de l’organisme d’un individu.

Amb relació a l’àmbit laboral també es parla d’estrès. Hi ha diverses definicions
del concepte, i nosaltres utilitzarem la proposada per la Comissió Europea.

La Comissió Europea defineix l’estrès laboral com el conjunt de reaccions
emocionals, cognitives, fisiològiques i del comportament a certs aspectes
adversos o nocius del contingut, l’organització o l’entorn del treball. És un
estat que es caracteritza per alts nivells d’excitació i angoixa, amb la sensació
freqüent de no poder fer front a la situació.

En la figura 1.1, es mostra com interactuen les característiques i exigències de
l’entorn amb les característiques i exigències de l’individu, que pot generar aquesta
percepció de desajust o desequilibri.
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Figura 1.1. Forma d’actuació dels diferents elements en la percepció de
desequilibri

Font: INSHT

1.2 L’origen de l’estrès

Les causes que generen l’estrès poden ser d’índole molt diversa.

Les causes que generen l’estrès negatiu (distrès) s’anomenen estressors.

Els factors que generen l’estrès poden estar enquadrats en tots els àmbits de la
vida de l’individu. Així, podem diferenciar quatre entorns possibles generadors
d’estrès:

• Entorn personal. Fa referència a situacions o experiències personals que
poden actuar com a desencadenats de l’experiència d’estrès. Heus aquí
alguns d’aquests aspectes:

– problemes de salut

– situació econòmica difícil

– menstruació i menopausa

– frustracions per la impossibilitat de satisfer necessitats personals

• Entorn familiar. És un dels factors més significatius en la generació
d’estrès, per les importants repercussions que té en la vida de la persona.
Heus aquí alguns d’aquests aspectes:

– relacions de parella no satisfactòries per problemes sexuals o de
convivència

– problemes de salut de la parella

– fills amb trastorns d’adaptació o conducta

– problemes en relació amb altres familiars (pares malalts o dependents,
mort de parent proper, problemes de relació amb familiars, etc.)

• Entorn social. En aquest àmbit, es poden ubicar situacions relatives a l’estil
de vida habitual avui en dia. Heus aquí alguns d’aquests aspectes:

– viure en una zona sorollosa o contaminada
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– viure en un zona conflictiva amb alt risc d’actes delictius o de gamber-
risme

– funcionament inadequat dels serveis públics o les administracions
públiques

– amics amb problemes de tipus econòmic, atur, addicció a drogues, etc.

– implicació en procediment judicial

• Entorn laboral. És l’àmbit que ha estat més estudiat a causa de les greus
repercussions de l’estrès laboral per al treballador i per a l’organització.

En la taula 1.1, es mostren les principals situacions causants de l’estrès laboral, que
han estat recollides en una enquesta realitzada a treballadors de la Funció pública.

L’àmbit laboral és un dels entorns
que pot contribuir a generar estrès en

l’individu.

Taula 1.1. Principals situacions causants de l’estrès laboral

Element del qual deriven Situacions causants de l’estrès

Insatisfacció en el treball • Amb el lloc de treball.
• Amb la tasca que es realitza: sentir-se infrautilitzat, tasca sense al·licients.
• Amb el salari (inadequat en relació amb la tasca realitzada, o insuficient per
afrontar les despeses familiars).
• Amb les motivacions del superior (de vegades més preocupat per qüestions
accessòries, com el compliment de l’horari de manera estricta).

Organització • Ordres contradictòries.
• Incoordinació entre caps.
• Realitzar amb freqüència tasques urgents i imprevistes.
• Sobrecàrrega de treball per baixa laboral d’un company.
• Haver de realitzar més d’una tasca al mateix temps.
• Torns rotatoris.
• Torn de treball nocturn.

Aspectes de la tasca • Molta feina. • Poca feina.
• Tasca monòtona i avorrida.
• Tasca laboral mal definida.
• Tenir responsabilitat sobre persones.
• Llocs de treball amb manca de contingut.
• Lloc de treball que exigeix la permanència de manera quasi continuada.
• Treball amb ordinador com a causant de molèsties freqüents.
• Treball que requereix el tracte directe amb les persones.

Relacions
interpersonals

• No-reconeixement de la tasca per part del cap.
• Falta de suport per part del cap.
• Mala relació o enfrontament amb el cap i els companys.
• El cap o algun company s’atribueixen algun èxit nostre.
• Ser partícip dels problemes personals o laborals dels companys.

Formació/promoció • No rebre la formació adequada quan es produeixen canvis en la tasca.
• Dificultat per accedir a cursos o programes de formació.
• Dificultats per promocionar-se professionalment.

Factors mediambientals • Condicions ambientals no adequades (temperatura, espai, mobiliari, soroll,
etc.).
• Persona no fumadora compartint espai amb fumadors (aspecte ja eliminat amb
la llei que prohibeix fumar en els espais de treball).

Desmotivació/frustració • No exercir la professió en el lloc de treball.
• Companys que no valoren la nostra feina.
• Per algun tipus de discriminació.

Inseguretat en el lloc de
treball

• Reajustaments de l’organització.
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Les exigències de treball

En l’àmbit laboral, l’estrès té
l’origen en les exigències
exteriors que es produeixen en el
treballador. Entre els estressors
laborals podem destacar: la
sobrecàrrega de treball, la
infracàrrega de treball, la
infrautilització de les habilitats
del treballador, la repetitivitat i
monotonia de les tasques que
realitza, el ritme de treball,
l’ambigüitat i el conflicte de rol
dins de l’organització, la
inseguretat en el treball, la
promoció, la falta de
participació, el context físic, etc.

La promoció laboral

La promoció laboral pot ser
percebuda per alguns
treballadors com un desafiament
que l’impulsa a assolir noves
fites; en aquest cas no actuarà
com a agent estressor. Per al
treballador que la valori com una
amenaça, sí que ho serà.

Taula 1.1 (continuació)

Element del qual deriven Situacions causants de l’estrès

Altres situacions • Sentir-se afectat per una situació de greuges comparatius.
• Sentir-se excessivament controlat en la feina o tractat amb excessiu
autoritarisme.
• Haver de complir ordres en contra del propi criteri.
• Tenir companys poc responsables, desordenats, poc sensibles amb els
problemes dels altres, etc.
• Per la reincorporació a la feina (especialment en dilluns o després d’un període
de vacances, sobretot quan hi ha insatisfacció en el treball).

Font: César Alfredo Martínez Plaza (2006). Estrés. Aspectos médicos (pag. 35)

Classificació de les formes de treball més estressants

“Aunque las causas de estrés laboral son amplias y diversas resulta interesante la
clasificación que hace el Prof. Alonso-Fernández de las formas de trabajo más estresantes
así como de las categorías profesionales más representativas de las mismas:

• Estrés de competitividad: en empresarios y directivos

• Estrés de creatividad: propio de escritores, artistas e investigadores

• Estrés de responsabilidad: de médicos y controladores aéreos

• Estrés relacional: que afecta a trabajadores que se ven obligados al contacto directo y
continuado con las personas, como son profesores, funcionarios y vendedores; a este grupo
podemos añadir sin duda alguna el grupo sanitario que representan los profesionales de la
enfermería

• Estrés de la prisa: propio de los periodistas

• Estrés de la expectativa: en los servidores del orden

• Estrés del miedo: que tiene lugar en los trabajos en minas, industrias químicas, centrales
nucleares y prisiones, y en las fuerzas del orden

• Estrés del aburrimiento: propio de trabajos parcelarios y monótonos

Sin embargo, parece evidente que, en algunas categorías profesionales, se pueden solapar
estas formas de estrés como sucede, por ejemplo, con los profesionales de la salud
(personal médico y de enfermería), en que además de la responsabilidad existe un factor
relacional y, según qué circunstancia, el de las prisas (como ocurre con el personal de los
servicios de Urgencias).”

César Alfredo Martínez Plaza (2006). Estrés. Aspectos médicos (pàg. 14).

1.2.1 Actuació dels estressors

Les causes generadores d’estrès o estressors són molt variades perquè depenen en
gran manera de la valoració individual que realitza la persona davant d’un estímul.

Hi ha una sensibilitat individual que fa que cada persona percebi els
estressors de manera diferent.

La figura 1.2 mostra com les característiques individuals moderen l’actuació dels
elements estressors que actuen en l’individu.
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Figura 1.2. Actuació dels factors individuals com a moderadors de l’actuació
dels elements estressors

Font: NIOSH

Tot i aquesta subjectivitat, hi ha certes característiques comunes independents
de la forma d’interpretació i dels recursos disponibles de cada persona que es
consideren estímuls estressors.

Les situacions potencialment estressants tenen uns elements comuns. A continua-
ció, esmentarem algunes característiques que solen tenir les situacions potencial-
ment estressants:

• Impliquen canvis en les rutines habituals de la persona.

• Duren molt de temps o esdevenen cròniques.

• Suposen ambigüitat i l’organisme no sap com respondre.

• Són imprevisibles i incontrolables.

• Impliquen una sobrecàrrega i esgoten la resposta.

• Són fets nous i imprevistos, als que la persona no sap respondre per falta
d’entrenament, etc.

Deixant de banda la valoració de la situació estressant, hi ha algunes situacions
potencialment estressants per a un alt percentatge de persones:

• Esdeveniments molt greus. Com catàstrofes naturals, guerres, actes
terroristes, ser víctima de mobbing, un accident de trànsit greu, mort de
persones properes, una malaltia terminal, i un llarg nombre de situacions
més que són potencialment estressants per a moltes de les persones que les
pateixen.

Trastorn per estrès posttraumàtic

El DSM-IV-TR, la classificació de malalties mentals de la American Psychriatic Association,
que es considera la bíblia de la psicopatologia, tipifica amb el nom de trastorn per estrès
posttraumàtic el que està generat per successos extraordinaris, imprevisibles, intensos,
que suposen una forta amenaça per a la pròpia vida o la dels éssers estimats. Es coneixen
genèricament com a successos oesdeveniments vitals extraordinaris.
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Podríem afirmar que l’estrès
és el canvi mateix, el qual
exigeix molta capacitat
d’adaptació.

Els esdeveniments vitals
positius

Els esdeveniments vitals positius
com enamorar-se, un embaràs
desitjat o un canvi de feina
voluntari poden ser tan
estressants con els
esdeveniments negatius.

• Successos vitals. Són els que ocorren al llarg de la vida de la majoria de les
persones. Aquest estrès també es genera en funció de la influència més gran
o més petita que aquests successos exerceixen en la vida de l’individu: el
matrimoni, la pubertat, la jubilació, el canvi de domicili, el canvi de feina,
etc.

• Contrarietats de la vida quotidiana. Tot i que aparentment són innòcues,
quan aquestes petites contrarietats són duradores o continuades, poden
resultar tan estressants com els grans successos traumàtics o els successos
vitals.

Contrarietats de la vida quotidiana

La indiferència de la resta de companys o les disputes diàries amb el cap o la parella poden
resultar a la llarga tan estressants per a l’individu com els grans successos traumàtics o els
successos vitals.

La llista de cadascun dels tres apartats als quals hem fet referència és inacabable. A
tall d’exemple, en la taula 1.2 teniu l’escala d’esdeveniments vitals en la població
espanyola realitzada per González de Rivera i Morera (1983). Aquesta escala
atribueix un valor numèric a cada esdeveniment vital.

Taula 1.2. Escala d’esdeveniments vitals de la població espanyola

Fet estressant Valor atribuït Fet estressant Valor atribuït

Mort del cònjuge 92 Problemes amb els superiors en
la feina

55

Separació 58 Nova feina en la mateixa línia de
treball

42

Divorci 50 Nova feina en una nova línia de
treball

52

Matrimoni 60 Canvi d’horari de les condicions
de treball

37

Reconciliació 62 Problemes amb col·legues o
companys de feina

46

Trencament de nuviatge o relació
similar

50 Préstec o hipoteca 67

Enamorar-se o iniciar una
amistat íntima i profunda

57 Augment substancial d’ingressos
(més d’un 25%)

48

Embaràs desitjat 65 Reducció substancial
d’ingressos (menys d’un 25%)

61

Embaràs no desitjat 65 Problema legal greu que pot
suposar pena de privació de
llibertat

84

Avortament provocat 51 Problema legal menor 47

Avortament no desitjat 71 Complicacions en una baralla 52

Relació sexual al marge del
matrimoni

58 Malaltia o accident que exigeix
estar al llit

66

Ruptura de la relació sexual al
marge del matrimoni

49 Mort d’un amic 68

Dificultats sexuals 67 Canvi de casa 37

Dificultats en l’educació dels fills 70 Compra de casa 51

Nens cuidats per altres persones 57 Accident o situació de violència
física

-
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Taula 1.2 (continuació)

Fet estressant Valor atribuït Fet estressant Valor atribuït

Mort d’un familiar proper 73 Èxit personal de gran
envergadura

-

Malaltia o millora d’una malaltia
d’un membre proper de la família

61 Exàmens -

Incorporació d’un nou membre a
la família

52 Reforma de la casa -

Un membre de la família que
deixa de viure a la casa familiar

50 Canvi en els costums personals
(de sortir, de vestir-se, d’estil de
vida...)

40

Ruptura de la família (separació
de pares)

79 Canvi en opinions religioses 37

Problemes amb veïns o familiars
que no viuen a la casa familiar

40 Canvi en opinions polítiques 32

Desaparició de problemes amb
els veïns o familiars que no
viuen a la casa familiar

34 Canvi en costums socials 34

Període d’allunyament de la llar 53 Canvi en el ritme del son 43

Fills lluny de la llar 68 Canvi de costums alimentaris 39

Quedar-se sense feina 82 Vacances fora de casa 48

Jubilació laboral 58 Festes de Nadal i Reis 51

Acomiadament laboral 81 Problemes relacionats amb
l’alcohol o les drogues

71

Canvi de lloc de treball 42 Malaltia llarga que requereix
tractament mèdic

73

El cònjuge comença a treballar o
deixa de treballar fora de casa

47 Disminució sobtada i important
de l’audició o la visió

81

Promoció en el treball 57

1.3 Models explicatius de l’estrès laboral

Per prevenir els riscos psicosocials, cal estudiar els models teòrics que han
identificat els diferents factors de risc psicosocial i com actuen per provocar danys
en la salut dels treballadors.

S’han formulat diferents models teòrics sobre els factors psicosocials i la seva
incidència en la salut laboral que expliquen com actua l’ambient psicosocial del
treball, i que expliquen l’aparició de l’estrès en els individus.

Els models explicatius de l’estrès estan basats en la necessitat d’equilibri
entre les necessitats imposades per l’ambient de treball als individus, i els
recursos que l’organització proporciona als treballadors per afrontar-les, i
expliquen com actuen aquestes variables per afectar la salut dels treballadors
i provocar lesions, malalties, etc.

Els models explicatius de l’estrès que avui en dia estan reconeguts com a més
fiables perquè han demostrat científicament els seus postulats són els coneguts
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El copying, o estratègies
d’afrontament, fa referència
a la capacitat de cada
persona per fer front a les
situacions d’estrès a què es
veu sotmesa.

com a exigència-control-suport social de Robert Karasek, i el model esforç-
recompensa de J. Siegrist.

Hans Selye (1907-1982), psiquiatre,
el 1936 va prendre el terme estrès,
que en física s’utilitza com a sinònim
de tensió, i va definir aquest
concepte com “una resposta
inespecífica de l’organisme a tota
exigència que s’exerceix sobre ell”.

Aquests models plantegen que són les diferències en les condicions de treball
-entre les quals s’inclou l’ambient psicosocial del treballles que expliquen les
alteracions de la salut, més que no pas les característiques de personalitat i les
estratègies d’afrontament dels treballadors, que poden actuar com a elements
moderadors o potenciadors, però no són els desencadenants de les situacions
d’estrès.

1.3.1 El model exigència-control-suport social

El model exigència-control-suport social és un model creat per descriure i analitzar
les situacions laborals en què són presents estressors crònics, i fa incidència en les
característiques psicosocials de l’entorn de treball. És un model creat al principi
dels anys vuitanta, i el de més prevalença en la investigació de l’entorn social i la
seva incidència en la generació de l’estrès laboral i altres malalties.

Robert Karasek va proposar un model bidimensional explicatiu de l’estrès laboral
segons el qual aquest actua en funció del balanç entre les exigències psicològiques
del treball i el nivell de control dels treballadors sobre aquestes exigències.

El model exigència-control formulat per Karasek explica l’estrès laboral en
funció de les exigències psicològiques que es formulen al treballador i del
seu nivell de control.

Karasek explica que els efectes del treball en la salut de les persones estan deter-
minats per les característiques del lloc de treball i les exigències psicològiques que
des d’aquest es formulen, i per la capacitat que té cada treballador per fer front a
aquests requeriments.

Posteriorment, un altre autor, Jeffrey V. Johnson, amplia aquest model introduint
una altra dimensió: el suport social, que actua incrementant l’habilitat del
treballador per fer front a les situacions d’estrès i, per tant, resulta un amortidor
dels efectes de l’estrès en la salut.

El contingut de les tres dimensions d’aquest model és el següent:

• Exigències psicològiques. Són les exigències psicològiques que el treball
implica per a la persona. Fan referència a la quantitat o volum de feina, les
pressions de temps, el nivell d’atenció, les interrupcions, etc.

• Control. Fa referència a com es treballa, i té dos components:

– L’autonomia. Consisteix en la possibilitat que té el treballador de
prendre decisions relacionades amb el lloc de treball.

– El desenvolupament d’habilitats. Fa referència a la possibilitat que el
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Dimensió de control del
model de Karasek-Johnson

Segons Karasek, la dimensió de
control consisteix en les

oportunitats i recursos que
l’organització proporciona al

treballador per moderar o
prendre decisions sobre les

exigències en la planificació i
execució del treball.

Mesures preventives

La majoria d’intervencions
preventives que modifiquen en

origen els riscos psicosocials
afecten la dimensió de control i

de suport social.

treball permeti desenvolupar les capacitats del treballador: aprenentat-
ge, creativitat, treball variat, etc.

• Suport social. Fa referència al clima social que es desenvolupa en el treball,
tant amb relació als companys com amb als superiors. Es diferencien dos
components: la relació emocional i el suport instrumental.

La característica fonamental d’un ambient de treball estressant segons
el model exigència-control-suport social és que, simultàniament, planteja
exigències al treballador i en limita la capacitat de resposta, de tal manera
que es crea un desequilibri entre exigències i respostes que genera estrès.

La figura 1.3 mostra el model exigència-control-suport social de Karasek i
Johnson, que permet veure com actuen les tres dimensions del model.

Figura 1.3. Model exigència-control-suport social de Karasek i Johnson

Font: INSHT

El model exigència-control-suport social permet predir quin és el risc de
malalties relacionat amb l’estrès dins de les organitzacions, i quin serà el
comportament del treballador, si aquest adoptarà una actitud passiva o activa.
En aquest sentit, els nivells d’exigència són el factor contingent que explica
si un control escàs del treballador el condueix a una situació de passivitat o
a la tensió psicològica.

Quan el treballador controla poc la seva activitat, la presència d’un nivell alt o
baix d’exigència durà el treballador a una situació de passivitat (quan el nivell
sigui baix) o de tensió psicològica (si el nivell d’exigència és alt).

Els nivells de control són el factor contingent que determina si les exigències
condueixen a l’aprenentatge actiu, a la tensió psicològica.

Si el nivell de control és elevat, i el nivell d’exigències també, conduirà el treba-
llador a una situació d’aprenentatge actiu. Per contra, si el nivell de control del
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Comportament actiu

Les ocupacions en què el
treballador té un alt nivell
d’exigència, juntament amb una
gran capacitat de control i de
llibertat per utilitzar totes les
seves capacitats, es caracteritzen
perquè l’energia activada pels
estressors del treball es
converteixen en acció.

treballador és baix i les exigències són altes, hi haurà perill de tensió psicològica
per al treballador.

La combinació de les dimensions bàsiques del model -exigència i controlgenera
quatre situacions psicològiques, amb les corresponents implicacions en el com-
portament i la salut dels treballadors.

La figura 1.4 mostra les quatre combinacions possibles d’aquestes dues dimensi-
ons i els efectes sobre el comportament i la salut per al treballador que generen.
Les columnes de la matriu representen el grau d’exigència psicològica, i les files
de la matriu el grau de marge decisori o control.

Figura 1.4. Model d’exigències psicològiques-control

Aquesta figura mostra la principal hipòtesi del model d’exigències psicològiques-control, en el sentit que els
nivells més baixos de benestar psicològic, i els més alts de malalties i danys per a la salut, es troben en els

quadrants d’alta tensió. Font: INSHT

Les situacions que pot generar la combinació de les dimensions de control i
exigència, segons ens mostra la matriu, són les següents:

• Treball de poca tensió: baixa exigència i alt control. El treballador es
troba en una situació de poca exigència o càrrega de treball, però té una
alta capacitat de decisió sobre com realitza les tasques encomanades. Els
treballs de vigilància estarien ubicats en aquest quadrant.

• Aprenentatge actiu: alta exigència i alt control. Un treball actiu en
què les exigències siguin elevades, però l’organització permeti a la persona
disposar d’una alta capacitat de control sobre la seva tasca, generarà una
situació que incrementa la motivació i les possibilitats de desenvolupament
laboral del treballador. En aquesta situació, es produiria l’aprenentatge de
nous patrons de conducta i habilitats basats en l’experiència psicosocial del
treball. Els llocs de treball directius estarien en aquesta situació.

• Treball passiu: baixa exigència i baix control. El treballador té poca
càrrega de treball i poca capacitat per decidir com ha de dur a terme la
tasca.
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Treballs d’alta tensió

Els treballs d’alta tensió es
corresponen amb treballs en
cadena i desenvolupats, però

també són propis dels sectors
educatiu i sanitari amb una alta
exigència que elimina qualsevol
possibilitat d’exercir un control

sobre el treball.

El distrès és l’estrès o
estrès negatiu.

Amenaces segons Siegrist

La manca de recompenses a llarg
termini, l’atur, l’acomiadament,
la precarietat de l’ocupació, la

falta d’expectatives de promoció,
entre altres, serien elements

distressants per Siegrist.

Recompenses a llarg
termini

Les recompenses a llarg termini
estan determinades per diferents
factors: l’estima (reconeixement,

tracte just...), el control de
l’estatus (seguretat, estabilitat en

l’ocupació, perspectives de
promoció...) i el salari.

• Molta tensió en el treball: alta exigència i baix control. El treballador
està sotmès a una forta exigència o càrrega de treball a la qual ha de
respondre sense tenir cap capacitat per decidir sobre com i quan es realitzen
les feines. En aquests casos, es genera un augment dels riscos de tensió
psicològica i malaltia. Si les exigències són tan elevades que el treballador
no pot fer-los front, la situació que es genera és d’estrès. Seria el treball
d’alta tensió amb més risc de trastorn psicològic.

El tercer factor modificador és la quantitat i qualitat de suport social que dóna la
jerarquia de l’organització i els companys del treballador. Si aquest existeix i és
l’adequat, pot amortir parcialment els estressors generats per la combinació de les
altes exigències i el baix control. Si no existeix o és baix, suposarà un nou factor
d’estrès als ja existents.

1.3.2 El model esforç-recompensa

El model desequilibri d’esforç-recompensa de Siegrist (conegut també per les
seves sigles en anglès ERI, d’effort-reward imbalance) explica l’estrès i els seus
efectes sobre la salut en funció del control que la persona té del propi futur.

Per a Siegrist, les experiències distressants són conseqüència de les amenaces a la
continuïtat dels rols del treballador.

El model esforç-recompensa de Siegrist explica l’estrès laboral i els seus
efectes sobre la salut en funció de les possibilitats que tenen les persones de
controlar el seu futur.

Per a Siegrist, les experiències més distressants són conseqüència de les amenaces
a la continuïtat dels rols socials essencials per al treballador, entre ells l’ocupació.
Aquest model explica l’estrès laboral i els seus efectes en la salut dels treballadors
en funció del control que la persona exerceix sobre el seu futur; les recompenses
a llarg termini com un lloc de treball garantit, les expectatives de millora, unes
condicions de treball

adequades, etc. tindrien un efecte positiu, i les amenaces d’acomiadament, l’atur,
la manca d’expectatives o de promoció són variables que actuaran de manera
negativa.

Segons el model esforç-recompensa, la interacció entre altes exigències i
baix control sobre les recompenses a llarg termini seria la situació que
representaria més risc per a la salut dels treballadors.

L’esforç en el treball

“El modelo de Siegrist asume que el esfuerzo en el trabajo es parte de un contrato
basado en la reciprocidad social donde las recompensas se proporcionan en términos
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de reconocimiento, salario y oportunidades en la carrera profesional. Las amenazas
a la carrera profesional incluyen la inestabilidad laboral, la falta de perspectivas de
promoción, los cambios no deseados y la inconsistencia de estatus (trabajar por debajo
de la propia cualificación). El modelo asume que los contratos de trabajo a menudo no
proporcionan un intercambio simétrico con una completa equivalencia entre el esfuerzo
y las compensaciones. Esto puede suceder con más frecuencia cuando existen pocas
alternativas en el mercado laboral como sucede con los trabajadores poco cualificados,
cuando el paro y la temporalidad son elevados o cuando los trabajadores tienen
limitaciones para la movilidad geográfica. De acuerdo con este abordaje, la experiencia
de una falta de reciprocidad, de altos «costes» y bajas «ganancias», provoca emociones
- adecuada o de ser tratado de forma injusta se acompaña de reacciones sostenidas de
tensión. A largo plazo el desequilibrio entre el alto esfuerzo y las bajas recompensas en el
trabajo incrementa la susceptibilidad a las enfermedades como resultado de la continuada
reacción de tensión.”

Lucía Artazcoz. El estrés en una sociedad instalada en el cambio. bit.ly/3FpcqKB

En la figura 1.5, es pot veure com actuen els esforços i les recompenses per
provocar els danys a la salut.

Figura 1.5. Actuació dels esforços i recompenses

Font: SIEGRIST

Aquest model no solament considera les variables estructurals de l’ambient de
treball com a generadores d’estrès, també reconeix el paper de les variables
personals: les persones amb un patró motivacional d’excessiu compromís amb
el treball i alta necessitat d’aprovació tenen més risc de patir estrès, ja que
perceben una tensió més gran derivada d’aquest intercanvi asimètric i pateixen
més frustració en no rebre la recompensa que esperen.

Del resultat de les investigacions empíriques realitzades en funció dels
models de Kasarek i de Siegrist, es pot concloure que hi ha una evidència
de la relació entre els factors laborals de naturalesa psicosocial, i la salut i el
benestar del treballador. Aquestes investigacions demostren com afecten les
condicions de treball a la nostra salut per mitjà de mecanismes psicològics
relacionats amb l’estrès.

https://www.researchgate.net/publication/223944936_El_estres_en_una_sociedad_instalada_en_el_cambio
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La prevenció de riscos
psicosocials

Caldrà considerar l’estrès en el
treball com un problema

organitzacional i no com un
problema individual, tot i que els
seus efectes es concreten en cada

treballador.

Segons el model exigència-control, la situació més negativa per a la salut és la
dels llocs de treball que es caracteritzen per unes altes exigències psicològiques i
un baix control (alta tensió).

El control en el treball es relaciona amb la classe social i amb el gènere: els
treballadors que realitzen tasques d’execució tenen un nivell de control inferior als
treballadors que realitzen tasques de disseny o planificació, i les dones acostumen a
tenir nivells de control inferiors als de l’home de la mateixa classe social, ocupació
i categoria.

A llarg termini, la interacció entre un esforç elevat i un baix nivell de recompenses
suposa la situació de més risc per a la salut segons el model esforç-recompensa.

Els quatre eixos bàsics que explicaran els efectes dels riscos psicosocials
segons els models de Kasarek i de Siegrist són els següents:

• les exigències psicològiques

• el control sobre el contingut del treball

• el suport social en el treball

• les compensacions en el treball

En la figura 1.6, es mostra un esquema comparatiu dels models de Kasarek i de
Siegrist.

Figura 1.6. Comparativa dels dos models explicatius de l’estrès laboral

Font: ISNSHT

1.4 Les característiques de la persona

A més dels elements externs o estressors, les característiques personals de l’indi-
vidu també afecten en la generació de l’estrès.
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L’estrès és una experiència
individual, tot i que pot estar
influïda per fenòmens
socials.

Les característiques personals per si mateixes no actuen desencadenant
l’estrès, però sí que fan que augmenti la vulnerabilitat de la persona perquè
enfront d’unes determinades situacions tingui més probabilitats de patir una
situació d’estrès.

En la figura 1.7, es pot veure com actuen les característiques de la persona en el
procés de generació de l’estrès.

Figura 1.7. Procés d’actuació dels estressors

Font: INSHT

Les diferències individuals actuen com a variables que determinaran la percepció
que té el treballador de l’entorn laboral i les exigències que planteja.

Com es diu col·loquialment, cada persona és un món, i també ho és a l’hora
de reaccionar davant una situació, depenent de les seves expectatives i capacitat
d’adaptació.

Les diferències de reacció i adaptació davant un agent estressor depenen de dos
tipus de factors:

1. Factors exògens o externs. Són els que estan fora de la persona -estil de
vida, vida familiar, condicions de vida, xarxes socials, etc. Indubtablement,
aquests factors externs influeixen en la resposta adaptativa que dóna l’indi-
vidu a l’estrès, perquè la persona és un ésser integral en què cadascuna de
les parts influeix en les altres.

2. Factors endògens o interns. Són els que constitueixen característiques
personals, i el seu conjunt configura la manera de ser i reaccionar de cada
persona. En relació a aquests factors interns, n’hi ha que romanen estables i
d’altres són de tipus més variable al llarg del temps; entre els segons trobem
la personalitat, l’edat, el sexe...

1.4.1 Personalitat

La personalitat és el conjunt de trets adquirits o innats (caràcter i temperament) que
conformen la nostra manera de ser i comportar-nos davant tot allò que ens envolta.
Entre els trets o característiques de la personalitat sobresurten les estratègies
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La gestió de l’estrès

“El subjecte és l’agent bàsic en la
gestió i afrontament de l’estrès.

Generalment, les experiències de
l’estrès han de ser dirigides i

gestionades pel subjecte.” José
María Peiró Silla

d’afrontament, els patrons de conducta, el locus de control, la resistència i altres,
com la dimensió optimisme-pessimisme, el grau de neuroticisme o d’extraversió,
la dependència emocional i el grau de rigidesa-flexibilitat de l’individu.

Les estratègies d’afrontament

L’afrontament també és coneix amb el nom de copying. L’afrontament fa refe-
rència a com i amb què gestionem les situacions externes o internes generadores
d’estrès, i les emocions que hi estan vinculades.

L’afrontament o copying es refereix a les respostes cognitives o conductuals
que emetem quan interpretem que una situació o circumstància pot ser
danyosa, amenaçant o de repte, en sentir-nos físicament o socialment
vulnerables.

Alguns autors consideren l’afrontament com un estil personal o conjunt de
disposicions personals -fins a cert punt establesper fer front als diferents estressors,
semblant a l’estil de parlar o vestir.

Altres autors el consideren com una sèrie de recursos que és possible aprendre,
com un procés que depèn de les qualitats percebudes de la situació. Aquesta és la
manera més acceptada actualment.

Estratègies d’afrontament

“El afrontamiento se ha definido como un conjunto de esfuerzos cognitivos y
comportamentales para controlar o reducir las demandas internas o externas creadas por
una transacción estresante. Se han ofrecido múltiples clasificaciones o taxonomías de
esas estrategias. Una de esas clasificaciones distingue las estrategias dirigidas a eliminar
o controlar los estresores, las que se dirigen a modificar la apreciación de los mismos, y
las que tratan de que esas experiencias no incidan negativamente sobre las respuestas
psicológicas o somáticas del organismo (como la relajación). Hay otro tipo de estrategias
que pueden resultar menos funcionales como la negación o la evitación del problema. Las
personas recurren a unas u otras estrategias de afrontamiento en función de la experiencia
previa y lo eficaces que estas estrategias de afrontamiento se han mostrado en situaciones
de estrés vividas anteriormente.”

José María Peiró Silla. “El estrés laboral: una perspectiva individual y colectiva”.Revista
SST nº 13 2001 INSST

L’afrontament o copying són els esforços que realitza el subjecte davant
un element estressor per tal de controlar o reduir les exigències internes o
externes que aquest suposa.

Hi ha dos tipus d’afrontament, el directe i l’indirecte:

1. Afrontament directe. Aquest tipus d’afrontament es genera actuant so-
bre el problema de manera directa amb tots els recursos disponibles per
provocar un canvi en l’esdeveniment estressant. Pretén atacar l’arrel del
problema, per exemple, avaluant-lo de manera correcta per comprendre per
què es pateix estrès, utilitzant tècniques de resolució de problemes o cercant
suport social.
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L’afrontament directe intenta
canviar un problema.

Plantar cara al problema

Els especialistes aconsellen
afrontar el problema de manera
directa, plantar-li cara, però quan
això no és possible, cal intentar
que provoqui la menor resposta
emocional possible,
minimitzant-lo o amortint els
símptomes psicològics: ansietat,
angoixa, inseguretat...

El suport social cobra cada
vegada més importància.

2. Afrontament indirecte o de tipus defensiu. Es genera tractant de dis-
minuir l’impacte emocional que produeix l’estrès. Va adreçat a l’emoció,
intentant controlar la resposta emocional per mitjà de l’evitació o fugida,
l’autocontrol, el distanciament o altres mecanismes de defensa.

La taula 1.3 mostra quines són les principals estratègies d’afrontament.

Taula 1.3. Estratègies d’afrontament

Dimensió Descripció

Confrontació Accions directes adreçades a la situació, per exemple, expressar ira envers la
persona causant del problema, intentar que la persona responsable canviï
d’idea, etc.

Distanciament Tractar d’oblidar-se del problema, negar-se a prendre’l seriosament,
comportar-se com si res no hagués ocorregut, etc.

Autocontrol Guardar els problemes per a un mateix, procurar no precipitar-se, etc.

Cerca de suport social Demanar consell o ajut a un amic, parlar amb alguna persona que pot fer alguna
cosa concreta, explicar el problema a un familiar, etc.

Acceptació de la
responsabilitat

Disculpar-se, criticar-se a un mateix, reconèixer-se com a causant del problema,
etc.

Fugida-evitació Esperar que succeeixi un miracle, evitar el contacte amb la gent, prendre
alcohol o drogues, etc.

Planificació de la
solució de problemes

Establir un pla de millora i seguir-lo, canviar alguna cosa perquè tot millori, etc.

Reavaluació positiva “L’experiència ensenya”, “hi ha gent bona”, “vaig canviar i madurar com a
persona”, etc.

Font: Folkman i Lazarus

Si l’afrontament fa referència als recursos personals de l’individu per afrontar
l’estrès, el suport social inclou els recursos socials, els aportats per altres persones
o institucions, com la companyia, els diners, els consells, etc.

Els patrons de conducta

Els patrons de conducta són les maneres de ser i comportar-se apreses que
influeixen en la salut psicofisiològica de les persones.

Els patrons de conducta constitueixen els estils particulars d’afrontament, ja que
descriuen la idiosincràsia del subjecte per avaluar el seu entorn i interactuar-hi.

El més conegut és l’anomenat patró de conducta A o patró A. Les persones que
responen a aquest patró són persones enèrgiques, actives i impacients, competiti-
ves, agressives, ambicioses i ràpides. Són persones amb tendència a perseguir el
control i a implicar-se molt en la feina.

La imatge típica d’un patró de
conducta de tipus A és la d’un
executiu agressiu.

El tipus de personalitat del patró A és el més sensible a l’estrès i, sobretot, a
patir malalties de tipus coronàries.
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Patró de conducta B

El patró de conducta B és el que
caracteritza les persones

relaxades i tranquil·les, confiades
en les seves potencialitats,
atentes a la satisfacció i a

l’obtenció del benestar personal.
Mantenen relacions

interpersonals relaxades i estan
obertes a les emocions, fins i tot,

a les que manifesten hostilitat.

Locus de control extern

Per a les persones que creuen en
el locus de control extern, no val

la pena esforçar-se, ja que
consideren que no són amos de

la nostra pròpia vida.

El patró A és molt freqüent en les cultures de tipus protestant, en què ser treballador
és ser virtuós.

El patró de conducta tipus B, opatró B, té un estil de conducta més relaxat,
calmat, pacient, expressiu, emocional i introvertit.

El patró de conducta tipus C, o patró C, correspon a persones amb caràcter
submís i inhibides, persones hipersocials en què destaca l’alexitímia (no expressar
les emocions) i la dificultat per comportar-se de manera afirmativa.

El tipus de personalitat del patró C és més propens a patir càncer i hipertensió,
i representa l’antinòmia del patró de tipus A.

En la taula 1.4, es mostren les diferències entre els diferents patrons de conducta.

Taula 1.4. Diferències entre diferents patrons de conducta

Patró A Patró B Patró C

Característiques
psicològiques

Hiperactiu, ràpid,
impacient, hostil,
competitiu

Relaxat, tranquil, confiat,
atent a la satisfacció
personal

Extremadament
cooperador, passiu, no
assertiu, tranquil i
conformista

Relacions
interpersonals

Problemàtiques:
dominància, tensió,
agressivitat

Relaxades amb
expressió oberta de les
emocions, incloses les
hostils

Submises: desig
d’agradar, noexpressió
de les emocions

Risc patogen Malaltia coronària, més
símptomes i accidents

No detectat Càncer, hipertensió

Diagnòstic Entrevista estructurada i
qüestionaris detectors

Entrevista estructurada i
qüestionaris detectors

Entrevista estructurada i
qüestionaris detectors

El locus de control

El locus de control determina en quin grau creuen les persones que les seves
accions influeixen en tot allò que els succeeix.

El control fa referència al convenciment absolut per part de la persona
resilient que tot allò que ens succeeix a la vida depèn de nosaltres mateixos,
és a dir, té el locus de control intern i no extern, de forces o poders estranys
a la pròpia persona.

Segons el model de Rotter, el locus de control extern seria la percepció que té
l’individu que tot allò que li succeeix no té cap relació amb la seva conducta, és
a dir, que depèn d’aspectes independents de la seva actuació, com la sort, el destí,
les oportunitats o Déu.

Al contrari, el locus de control intern seria la creença de l’individu que els
esdeveniments depenen de la pròpia conducta, per la qual cosa l’esforç personal
és molt important.
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El contrari de personalitat
resilient seria personalitat
fràgil.

Cada cop s’estudia més la
relació entre personalitat i
estrès.

Neofòbia

Davant dels canvis, la majoria de
les persones senten neofòbia, o
por d’allò que és nou. La
neofòbia és el contrari que el
repte que percep la personalitat
resilient.

La resiliència

La resiliència és la capacitat d’una persona per fer les coses bé tot i les condicions
adverses que es pugui trobar.

S’entén per personalitat resilient o resistent el tipus de personalitat que és
dura o resistent als problemes o conflictes perillosos, o amenaçants per al
benestar personal.

La resiliència implica dos components bàsics:

• La capacitat de protegir la pròpia integritat, tot i la pressió que implica la
superació de les crisis davant situacions límit.

• La capacitat de construir o reconstruir la pròpia vida tot i les circumstàncies
difícils que s’hagin patit.

Trets característics de la persona resilient

La persona resilient tindria els trets següents:

• Competència social. Les persones resilients responen més al contacte amb altres éssers
humans i generen més respostes positives en altres persones.

• Capacitat de resolució de problemes. Poden trobar solucions per als problemes que se’ls
plantegen.

• Autonomia. Tenen habilitat per actuar de manera independent i controlant els propis
impulsos i els factors de l’entorn.

La persona resilient veu la vida com un repte, s’implica fins al fons, i està
convençuda que totes les coses són controlables.

En la configuració de la personalitat resilient, destaquen el repte, el compromís i
el control com a principals característiques.

Repte i compromís

Hi ha un repte quan les persones s’aproximen als esdeveniments vitals com si fossin un
desafiament o una oportunitat que la vida els dóna per desenvolupar noves competències,
una oportunitat per aprendre coses noves obrint-se a nous horitzons per enriquir-se
personalment. El compromís significa una implicació total en totes les tasques que realitza
la persona resilient, per monòtona o rutinària que pugui semblar.

L’alexitímia

L’alexitímia és una característica de la personalitat consistent en la
incapacitat per identificar i expressar amb paraules l’experiència emocional
per la qual s’està passant.
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Per a la gent gran, els
canvis constitueixen una

amenaça a la promoció i a
l’estabilitat laboral.

Dona i igualtat

Hi ha evidències empíriques que
demostren que la dona està
menys reconeguda i pitjor

remunerada en l’àmbit laboral, té
més dificultats de promoció i

està més desvalorada que l’home,
a més de ser víctima molt més
sovint d’assetjament sexual en

l’àmbit laboral.

La persona alexitímica

La persona alexitímica té problemes per diferenciar una emoció d’una altra, en relació
amb els propis sentiments i en relació amb les emocions dels altres. Té dificultat per
descriure les emocions i sentiments; li resulta impossible descriure el que ella mateixa
sent i descriure a altres persones els seus afectes. També té problemes per identificar les
respostes fisiològiques dels estímuls emocionals, que pot confondre amb símptomes físics
de malaltia. És incapaç de prendre decisions ràpides basades en les emocions.

Les persones alexitímiques serien les que no saben identificar els seus sentiments,
i interioritzen i es guarden per a elles tots els problemes.

L’edat

Amb l’edat, canvien les motivacions i les expectatives en relació al treball. Els
treballadors més joves tenen més expectatives i, per tant, són més exigents en
relació a les condicions de treball en comparació amb els treballadors de més edat,
que ja no n’esperen tant.

Es podria dir que les persones amb més anys tenen més recursos per fer front als
estressors laborals i, fins i tot, els eviten millor; encara que algunes capacitats
necessàries per realitzar alguns treballs declinen amb l’edat, altres, al contrari,
poden augmentar. Entre aquestes últimes hi ha el nivell de destresa, l’experiència,
la capacitat de decisió, etc.

Tot i que tenen més recursos per fer front als estressors laborals, les persones
més grans són més resistents al canvi i a la innovació, i presenten menys
capacitat d’adaptació i més sensació d’estrès, ja que interpreten els canvis
com una amenaça.

Caldrà tenir en compte l’edat del treballador a l’hora de dissenyar el lloc de treball
i evitar les repercussions negatives que, si aquest element no es té en compte, pot
tenir tant per al treballador com per a l’organització.

El sexe

Els rols entre homes i dones no s’han igualat socialment, tot i la creixent
incorporació al treball de la dona.

El rol assitencial (llar i família) -encara molt predominant en la donal’exposa a
riscos laborals molt més grans, per la sobrecàrrega i cansament que suposen.

A més, i deixant de banda les diferències fisiològiques entre ambdós sexes, està
demostrat que les dones ocupen llocs de treball per sota del seu nivell de prepa-
ració; és a dir, estan més infrautilitzades, la qual cosa genera més insatisfacció i
desmotivació laboral.
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Encara hi ha el que s’ha anomenat “sostre de vidre” o barrera invisible, que
impedeix que la dona assoleixi els llocs més alts en la direcció de l’empresa,
la qual cosa genera desmotivació, insatisfacció i estrès laboral.

Tot i que cada cop hi ha més sensibilitat sobre els riscos psicosocials en les dones,
encara són lluny de desaparèixer com a riscos genèrics i arribar a la igualtat de
sexes, objectiu fonamental a nivell preventiu.
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Efectes físics i psicològics
de l’estrès

L’experiència de l’estrès, a més
de reduir la sensació de benestar
del treballador, contribueix a
generar o potenciar alguns
trastorns físics i psicològics.

2. Les conseqüències de l’estrès

L’estrès genera efectes sobre la persona que el pateix, però també repercuteix en
tot l’entorn en què aquesta es relaciona i genera conseqüències tant en l’àmbit
familiar com social i laboral.

La figura 2.1 representa com els diferents factors de l’organització actuen com a
fonts d’estrès que generen símptomes apreciables individualment i organitzativa-
ment i que poden generar patologies en aquests àmbits.

Figura 2.1. Generació dels símptomes i malalties derivades de l’estrès

Font: INSST

2.1 Repercussions de l’estrès en l’àmbit individual. Estrès i salut

Es considera acreditada la relació entre l’experiència d’estrès de l’individu i les
conseqüències negatives que provoca en la salut del treballador.

A curt termini, l’estrès pot provocar en l’individu canvis en l’estat d’ànim i dels
afectes, com els sentiments de plaer o entusiasme, o un estat d’ànim depressiu.
Aquests canvis es poden produir juntament amb canvis de comportament, com
conductes tendents a l’evitació o de resolució activa dels problemes, i de canvis
psicològics.

Quan un o més dels factors estressants es mantenen actius, les respostes reversibles
a curt termini poden suposar modificacions més estables i menys reversibles en la
salut física i mental de la persona.
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Actualment, la majoria
d’autors estan d’acord a
relacionar l’experiència

d’estrès amb una mala salut.

2.1.1 El procés de resposta davant l’estrès

La patologia o els efectes nocius de l’estrès no es poden comprendre sense un breu
estudi de la resposta que dóna l’organisme enfront de l’estrès.

Davant de qualsevol canvi que pugui afectar l’individu, es provoca un estat d’alerta
i de mobilització per preparar-se per controlar aquest canvi.

Aquesta activació no és dolenta en si mateixa, ja que prepara l’organisme per fer
front als obstacles i dificultats que se li poden presentar.

L’organisme sempre està en un estat d’estrès mínim que en les situacions
d’alarma s’activa i estimula l’organisme perquè hi pugui fer front. Aquesta
situació torna a la normalitat quan aquest estímul disminueix. Quan
aquesta pressió es manté durant un cert temps, les persones comencen a
tenir sensació de disconfort que pot derivar en alteracions funcionals o
orgàniques.

La resposta d’estrès

“En realidad, parece que la respuesta no específica varía en magnitud en función
del estímulo y de la evaluación cognitiva que se haga de él, no así en el contenido
de esa activación (movilización física, reacción de alarma...) que siempre será igual
independientemente del estímulo o de la evaluación cognitiva que de aquél se haga. La
respuesta total a una situación tiene un componente no específico, al que nos hemos
referido, y un componente específico. La respuesta específica consiste en una serie
de conductas concretas para enfrentarse a la situación, a diferencia de la respuesta no
específica, que tiene un carácter preparatorio. Así, se ponen en acción una serie de
mecanismos psicológicos y conductuales de un carácter muy diverso y variado, ya que
esta respuesta no se produce automáticamente, y variará su magnitud y su contenido en
función de la naturaleza de la demanda (qué se nos requiere), en función de la apreciación
que el individuo haga de ese estímulo y en función también de ciertas capacidades
del sujeto como, por ejemplo, la capacidad de reproducir experiencias y conocimientos
adquiridos anteriormente (memoria), la capacidad de encontrar nuevas soluciones a un
problema (creatividad), la capacidad para desarrollar el pensamiento según estructuras
lógicas (razonamiento), etc.”

Félix Martín Daza. NTP 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral

bit.ly/3oGZmdB.

La resposta fisiològica de l’estrès és la reacció que es produeix en l’individu
davant dels estímuls estressors. Davant aquesta situació d’alerta, l’individu
activa una sèrie de mecanismes.

En la resposta d’estrès, es posen en funcionament quatre subsistemes que tracten
de corregir el problema d’adaptació que provoca. És una reacció o activació global
que es produeix de manera immediata i intensa per mobilitzar tots els recursos
orgànics disponibles. Els quatre subsistemes que s’activen són els següents:

1. el sistema cognitiu i emocional

https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_318.pdf/2c36529c-e315-4b60-9b6d-33cb81a8bfd0
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Els tipus de resposta
cognitiva

La resposta cognitiva primària
consisteix a preguntar-se què és
el que està causant la situació.
La resposta cognitiva secundària
consisteix a preguntar-se quins
recursos tenim per fer-hi front. I
en la resposta cognitiva terciària
es pregunta què es fa.

2. el sistema fisiològic

3. el sistema immunitari

4. el sistema motor o conductual

Resposta del sistema cognitiu i emocional a un agent estressor

El sistema cognitiu implica l’avaluació, valoració o interpretació de l’element
estressor. Es poden donar tres tipus de resposta de tipus cognitiu:

1. Resposta primària. És la primera avaluació que fa l’organisme de què
exigeix la situació.

2. Reposta secundària. Consisteix a saber de quins recursos disposem per fer
front a la situacions estressant.

3. Resposta terciària. Consisteix a organitzar l’acció, és a dir, a buscar què
podem fer per contrarestar la situació estressant.

Aquesta resposta cognitiva pot anar precedida per una altra de caràcter més
inconscient o automàtica.

Resposta automàtica

Davant d’una agressió externa, una bufetada, per exemple, podem reaccionar de manera
automàtica responent a aquesta agressió amb una altra agressió, sense pensar-nos-ho
dues vegades. Estarem davant una resposta inconscient o automàtica. També podem
reflexionar sobre la situació i veure que el nostre agressor fa 40 cm més que nosaltres,
i ens podem rumiar si és convenient tornar-nos-hi o no. Aleshores estarem davant una
resposta conscient.

La taula 2.1 mostra les possibles respostes cognitives a l’estrès, diferenciant
les respostes cognitives que estan directament lligades amb l’estrès i les que
normalment formen part de les estratègies d’afrontament o copying.

Taula 2.1. Respostes cognitives a l’estrès

Exemples de respostes que formen part
d’estratègies d’afrontament

Exemples de respostes més directament lligades
a l’estrès

Tractar d’oblidar el problema en lloc d’enfrontar-s’hi
des del primer moment.

Dificultat o incapacitat per prendre decisions en
relació amb el succés estressant o d’un altre ordre.

Raonar les situacions que pertorben interiorment. Sensació de confusió o desconcert.

Distreure l’atenció, pensant en altres coses. Dificultat per mantenir l’atenció (distreure’s fàcilment),
fins i tot en activitats gratificants.

Culpar altres persones de les situacions conflictives. Sensació de ment bloquejada.

Culpar les circumstàncies de la vida de les situacions
conflictives.

Més sensibilitat a les crítiques externes.

Disminució o pèrdua de la capacitat per analitzar les
possibles conseqüències de la pròpia conducta.

Font: César Alfredo Martínez Plaza (2006). Estrés. Aspectos médicos (pàg. 324)

Dins de la resposta psicològica a l’estrès, a més del component cognitiu, també
podem trobar components de tipus emocional.
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Tremolor de cames com a
resposta a l’estrès

L’activació del sistema fisiològic
davant de l’element estressor

explica perquè, de vegades, ens
tremolen les cames o els braços

quan rebem una mala notícia.

En la taula 2.2, es mostren les respostes emocionals que es poden produir com a
reacció a una experiència d’estrès.

Taula 2.2. Respostes emocionals a l’estrès

1 Comprovar una vegada i una altra que tot està en ordre

2 Tristesa: estat d’ànim afligit

3 Estat d’inquietud, aprensió i incertesa

4 Desassossec psíquic, inquietud profunda amb sensació interna d’opressió, nerviosisme
sense motiu aparent

5 Disminució o pèrdua del sentit ètic o moral de les coses (principis, conductes, idees, etc.)

6 Irritabilitat, crispació

7 Tensió, fort estat emocional

8 Reaccions d’ira (pèrdua de control d’un mateix)

9 Tendència al pessimisme

10 Apatia, abúlia

11 Temors infundats

12 Indiferència, fredor. Pèrdua d’interès per les persones o coses

13 Sentiment d’amargor

14 Labialitat emocional: inestabilitat emocional; tendència a passar amb facilitat d’un estat
d’ànim alegre a un altre de pena o tristesa, o al revés

15 Por a patir possibles malalties no detectades

16 Aparició o augment d’un estat d’ànim d’impaciència

17 Sensació d’impotència davant els esdeveniments

18 Sentiment de soledat

19 Aparició o augment de desconfiança envers els altres

20 Disminució o pèrdua de l’autoestima

Font: César Alfredo Martínez Plaza (2006). Estrés. Aspectos médicos (pàg. 325)

Resposta del sistema fisiològic a un agent estressor

Fisiològicament, la resposta a l’agent estressor és un augment de l’activació
general de l’organisme per preparar-lo per a les exigències que se li plantegen.
Actuen tres eixos o sistemes bàsics: el neural, el neuroendocrí i l’endocrí.

El primer sistema que s’activa és el nerviós (neural) i, concretament, el sistema
nerviós autònom, en la seva branca simpàtica, i també el sistema nerviós somàtic.

El sistema nerviós simpàtic produeix dilatació pupil·lar, augment de la freqüència
cardíaca i respiratòria, de la tensió arterial, del flux sanguini, de la coagulació, etc.
L’estimulació del sistema nerviós somàtic provoca augment de la tensió muscular
per preparar l’organisme per a la fugida, si és necessari.

L’eix neuroendocri actua més lentament que el neural i activa la medul·la suprare-
nal perquè produeixi adrenalina, que és l’hormona de l’acció. Aquesta té efectes
sobre l’organisme similars als que activa el sistema nerviós simpàtic: taquicàrdia,
taquipnea, augment del flux sanguini, dilatació de les pupil·les, més agudesa
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L’eix endocrí i la resposta
d’estrès

Perquè actuï l’eix endocrí,
l’element estressor ha de ser molt
durador o crònic perquè és el que
ajuda a suportar passivament la
situació estressant.

visual, etc., tot això per preparar l’organisme per a una intensa activitat física si
fos necessari.

L’eix endocrí s’encarrega de l’alliberament de corticoides, que són els encarregats
d’explicar l’augment de la glucosa a la sang, la disminució de la gana, l’allibera-
ment dels àcids grassos a la sang, etc. que es dóna com a resposta a les situacions
d’estrès.

Aquest sistema també estimula l’alliberament d’unes altres hormones com la
prolactina, les endorfines, la vasopressina; l’hormona tiroïdal, etc., al mateix
temps que n’inhibeix d’altres com els estrògens o la progesterona.

Les hormones suprarenals segreguen adrenalina, que possibilita l’acció, i
cortisol, que duu a la passivitat o inacció.

L’adrenalina i el cortisol s’utilitzen com a mesura objectiva del nivell d’estrès, és
a dir, com indicadors per detectar el nivell d’estrès de la persona, tant a l’orina
com a la sang.

Resposta del sistema immunitari a un agent estressor

El sistema immunitari està compost per òrgans repartits per tot el cos que
són capaços de sintetitzar proteïnes i dotar noves propietats les cèl·lules que
circulen per la sang. Tenen una funció de protecció i defensa de l’organisme que
compleixen produint els anticossos.

El sistema immunitari està connectat amb el sistema nerviós, simpàtic i endocrí.
Per tant, en l’execució de les accions, resulta més lent que el sistema neuroendocrí.

Resposta del sistema motor o conductual a un agent estressor

El sistema motor, o conductual, està constituït per les conductes o estratègies
amb què afrontem els esdeveniments estressants. En la taula 2.3, es mostren les
respostes de comportament que es poden produir com a reacció a una experiència
d’estrès.

Taula 2.3. Respostes conductuals a l’estrès

1 Necessitat de més activitat física (romandre poc temps a casa, moure’s amb freqüència
en el treball) o de reduir aquesta activitat (sortir poc de casa, deixar pendents assumptes
que necessiten una solució immediata...)

2 Parlar més ràpid de l’habitual i de manera atropellada

3 Tartamudejar o parlar amb veu entretallada

4 Imprecisió en parlar: usar termes inadequats per dir allò que es vol expressar

5 Riure de tipus nerviós

6 Menjar xiclet amb insistència

7 Disminució o pèrdua de la gana

8 Augment de la gana, menjant més en les hores normals (dinar, sopar)
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9 Necessitats de consumir aliments entre hores, preferentment dolços, com xocolata,
bombons, galetes...

10 Mossegar-se les ungles

11 Tricotil·lomania (arrencar-se inconscientment els cabells)

12 Fumar més habitualment

13 Ingerir begudes alcohòliques que no es beuen normalment o en més quantitat del que és
habitual

14 Agressivitat: tendència a realitzar actes o utilitzar paraules hostils adreçats als altres

15 Beure més de l’habitual

16 Comprovar una vegada i una altra que tot està en ordre

17 Consum excessiu de cafè

18 Consum excessiu de medicaments (tranquil·litzants...)

19 Comportament antisocial (laboral, familiar...)

20 Buscar la companyia dels altres per desfogar-se

21 Pèrdua de relacions familiars i socials, i prescindir d’activitats culturals...

22 Modificar l’estil de vida

Font: César Alfredo Martínez Plaza (2006). Estrés. Aspectos médicos (pàg. 326)

2.1.2 Estrès i malaltia

Quan davant un fet estressant l’organisme emet la resposta d’estrès de manera molt
freqüent o molt intensa, o bé aquesta és molt duradora, els recursos de què disposa
la persona s’esgoten, i no es poden recuperar.

En la figura 2.2, es mostra quin és el procés que segueix un estímul fins a arribar
a les conseqüències o símptomes de l’estrès.

Figura 2.2. Procés estímuls-conseqüències

Font: INSST

Quan això succeeix, poden aparèixer els trastorns que comporta l’estrès. Aquests
trastorns poden consistir en el següent:

• alteracions orgàniques o físiques

• alteracions psicopatològiques

• símptomes de conversió

• conductes no saludables o nocives
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L’àrea de la salut que
descriu i sistematitza les
malalties o trastorns
mentals s’anomena
psicopatologia.

Les patologies orgàniques o físiques provocades per l’estrès

L’estrès s’ha relacionat amb l’aparició de patologies orgàniques de diferents
tipus: asma, infart agut de miocardi, síncope, cefalea tensional, ultus, còlon
irritable, diabetis, fibromiàlgia, herpes, rinitis, reaccions al·lèrgiques, neoplàsies,
hipertensió arterial, alopècia, menstruació dolorosa, impotència, hipotiroïdisme,
artritis reumatoide, etc., i en dones embarassades nens amb baix pes i immadurs.

Quasi tots els sistemes o aparells del cos humà queden afectats pels efectes
de l’estrès.

Alteracions psicopatològiques provocades per l’estrès

Amb relació a la psicopatologia, la connexió que té amb l’estrès és molt més clara
que la que es produeix amb els trastorns orgànics.

Els trastorns de tipus mental que es poden generar en l’individu com a resultes de
l’experiència d’estrès poden ser depressió, ansietat, esgotament nerviós, desorien-
tació, baixa autoestima, baixa tolerància a la frustració, desmotivació, irritabilitat,
fòbies, insomni, brots psicòtics, etc.

Per la freqüència i la gravetat amb què es donen, convé mencionar especial
l’ansietat i la depressió.

L’ansietat és una resposta emocional que dóna l’organisme com a resultat de
l’apreciació que no es té control sobre la situació i el curs dels esdeveniments,
de manera que la persona es manté en alerta, hipervigilància i sent aprensió,
una sensació semblant a la por.

Les manifestacions psicosomàtiques pròpies dels estats d’ansietat són les que
segueixen: hipervigilància, alerta, dificultats de concentració i rendiment in-
tel·lectual, temor, aprensió, vivències d’estranyesa i despersonalització, trastorns
sensorials -acúfens, visió borrosa, etc.-, inquietud motora, cansament, insomni i
trastorns del son, disfuncions sexuals (impotència, incapacitat per assolir l’orgas-
me, ejaculació precoç, hipersexualitat, etc.) i d’altres.

En la taula 2.4, veiem els elements que configuren el trastorn d’ansietat generalit-
zada.

Taula 2.4. Efectes del trastorn d’ansietat generalitzada

1 Ansietat i preocupacions excessives per una àmplia gamma d’esdeveniments o activitats
(com el rendiment laboral) que es perllonguen més enllà de sis mesos.

2 A l’individu, li resulta difícil controlar l’estat d’ànim de constant preocupació.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 40 L'estrès laboral

3 L’ansietat i la preocupació s’associen a tres o més dels símptomes següents (alguns dels
quals han persistit més de sis mesos):
• Inquietud o impaciència
• Fatigabilitat fàcil
• Dificultat per concentrar-se o tenir la ment en blanc
• Irritabilitat
• Tensió muscular
• Alteracions del son (dificultat per adormir-se o mantenir el son, o sensació en
despertar-se que el son no ha estat reparador)

4 L’ansietat i la preocupació no es limiten als símptomes associats a altres trastorns (crisi
d’angoixa, anorèxia nerviosa, etc.).

5 L’ansietat, la preocupació o els símptomes físics provoquen malestar clínicament
significatiu, o deteriorament social, laboral o d’altres àrees importants de l’activitat de
l’individu.

6 Aquestes alteracions no són produïdes pels efectes fisiològics directes d’una substància
(per exemple, drogues o fàrmacs) o per una malaltia mèdica (com l’hipertiroïdisme), i no
apareixen exclusivament en el transcurs d’un trastorn de l’estat d’ànim, un trastorn
psicòtic o un trastorn generalitzat del desenvolupament.

Font:Manel Valdés (1997), pàg 211.

Les manifestacions de l’ansietat també poden presentar la forma de crisi d’angoi-
xa.

Les crisis d’angoixa, també les
coneixem peratacs de pànic.

La crisi d’angoixaésuna aparició temporal i aïllada de por o malestar
intensos en els quals es produeixen alguns dels símptomes característics.

En la taula 2.5, es mostra la simptomatologia més freqüent en les crisis d’angoixa.

Taula 2.5. Freqüència dels símptomes de les crisis d’angoixa

Símptomes de les crisis d’angoixa Percentatge en què es donen

Palpitacions 91

Sensació de d’esvaïment 64

Dispnea: sensació de falta d’aire, de respiració irregular 62

Tremolors 58

Sudoració 58

Vertigen, sensació d’inestabilitat 57

Calor/fred 55

Ofec 51

Dolor o opressió pretoràcica 44

Parestèsies: punxades, sensació de formigueig, etc. 40

Sensació d’irrealitat 35

Un altre trastorn de tipus mental que es pot generar en l’individu com a conseqüèn-
cia de l’experiència d’estrès és la depressió.

La depressió és un trastorn de l’afecte o de l’estat d’ànim caracteritzat per
una tristesa patològica.
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L’estat d’ànim depressiu es
pot exterioritzar en forma de
tristesa o buidor
manifestades pel mateix
individu.

Els símptomes de la
depressió

Cal que els símptomes de la
depressió es donin cada dia o
quasi cada dia, i de manera
accentuada. Per exemple, amb
relació als sentiments d’inutilitat,
la persona ha de tenir un
sentiment de culpa excessiu, i no
solament simples autoretrets.

Els símptomes de conversió
consisteixen a expressar, de
manera corporal, el fracàs
adaptatiu que suposa
l’estrès.

Exemples de símptomes de
conversió

L’afonia (quedar-se mut) després
d’una agra discussió conjugal o
la paràlisi del braç d’un pare que
subjecta el cap del seu fill
agonitzant són símptomes de
conversió.

Per diagnosticar un trastorn de depressió major, es demana la presència de cinc
o més símptomes de depressió durant un període mínim de dues setmanes. Els
símptomes són els que s’esmenten a continuació:

• Estat d’ànim depressiu la major part del dia, quasi cada dia.

• Disminució de l’interès o capacitat d’obtenir plaer en totes o quasi totes les
activitats que realitza durant la major part del dia, quasi cada dia.

• Pèrdua important de pes corporal o, al contrari, augment de pes. Augment
o pèrdua de la gana.

• Insomni o hipersòmnia quasi cada dia.

• Agitació o alentiment psicomotor.

• Fatiga o pèrdua d’energia.

• Sentiment d’inutilitat o de culpa excessiva o inapropiada, quasi cada dia.

• Disminució de la capacitat per pensar o concentrar-se, o indecisió.

• Pensaments recurrents de mort, idees suïcides o temptatives de suïcidi.

Els símptomes de conversió provocats per l’estrès

Un mecanisme pel qual l’estrès pot produir una malaltia és la conversió. En la
conversió, la persona (inconscientment) converteix un conflicte psicològic en un
símptoma físic per desviar la seva atenció del problema emocional. Qualsevol
símptoma es pot transformar en un símptoma de conversió.

Els símptomes de conversió són disfuncions sensorials o motors resultants
del fracàs adaptatiu i que es relacionen amb l’estrès de manera simbòlica i
instrumental.

Alguns dels símptomes de conversió més freqüents són els següents:

• ceguesa

• visió doble

• sordesa

• falta de sensibilitat al tacte i al dolor

• al·lucinacions

• alteracions de la parla (afàsia)

• amnèsia

• trastorns psicomotors o de l’equilibri
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Per ampliar la informació
sobre els costos segons la

Comissió Europea,
consulteu la secció

“Bibliografia” que trobareu
al web del crèdit.

La salut organitzacional

Els autors Sedwing i Cox
defineixen la salut de

l’organització com “la condició
general de la seva estructura i

funció, dels sistemes de gestió i
de la cultura”.

• paràlisis

• parèsia (debilitat muscular)

• trastorns de deglució

• convulsions

Conductes no saludables o nocives provocades per l’estrès

L’estrès pot desembocar en conductes insanes que provoquin certes malalties
importants.

L’estrès està relacionat amb l’addicció a l’alcohol, al tabac o altres
substàncies nocives, a conductes violentes, a la tendència a l’aïllament i, en
casos extrems, al suïcidi.

2.2 Estrès i salut organitzacional

Tot i que l’estrès es dóna en l’individu, les seves conseqüències van més enllà de
les relatives a la salut i benestar del treballador, i afecten l’organització provocant
efectes nocius sobre el seu funcionament.

Les conseqüències de l’estrès afecten tant l’individu que les experimenta
(malalties, sensació de falta de benestar...) com l’organització de què forma
part (absentisme, baix rendiment...) i la societat en general (costos de les
baixes laborals, tractaments sanitaris, etc.).

El concepte de salut organitzacional fa referència a la idea de les organitzacions
com a sistemes amb una organització social i tècnica determinada que es pot veure
alterada (com l’organisme físic) per les vivències d’estrès de les persones que la
componen.

La Comissió Europea destaca diversos costos, tant directes com indirectes, per
a l’organització. Entre els costos directes produïts per l’estrès, destaquem els
produïts per la manca de compromís i de participació: quan el treballador que
pateix l’estrès no s’implica amb l’empresa o decideix abandonar-la, aquesta paga
un preu pel treball no realitzat. L’absentisme, els retards, les vagues i les aturades
laborals serien altres exemples.

Entre els costos indirectes, podem destacar els següents:

• La pèrdua de vitalitat, de resposta i de recuperació.

• La baixa moral, escassa motivació i elevada insatisfacció.
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• Les solucions de continuïtat en la comunicació, amb un descens de la
freqüència i un augment de les distorsions.

• Errors en la presa de decisions, per capacitat de judici deficient.

• Pitjor qualitat de les relacions laborals, amb desconfiança, falta de respecte
i animositat.

• Agressivitat i violència tant verbal com física.

• Costos en matèries d’oportunitats, ja que els treballadors estressats no
aprofiten les oportunitats, perquè utilitzen la seva energia per fer front a
la situació.

El presentisme com a efecte de l’estrès en les organitzacions

“Cooper (1998) señala el hecho de que, paradójicamente, lo opuesto del absentismo, el
«presentismo», puede crear problemas a las empresas y a los trabajadores.

Según él, en los empleados aquejados de presentismo se observan cuatro características:

• Esto puede conducir a que se sientan obligados a ir al trabajo aun estando inseguros en el
trabajo;

• necesidad de demostrar su compromiso con la empresa, aun a coste de su vida personal o
familiar: pasando en el trabajo más horas de las necesarias, trabajando por la noche o en
fines de semana, etc.;

• compulsión por asistir a todas las reuniones que consideran importantes, aun cuando su
presencia no tenga mayor sentido;

• necesidad de que los vean llegar pronto y marcharse tarde.

• Esto puede conducir a que se sientan obligados a ir al trabajo aun estando enfermos.

El presentismo puede acarrear:

• un rendimiento que no es óptimo

• no darle al cuerpo enfermo una oportunidad de recuperarse

• exponer a los colegas a enfermedades contagiosas o a disfunciones del comportamiento

• aumentar el riesgo de discapacidad a largo plazo del trabajador enfermo.

Todo ello puede contribuir a un rendimiento de mala calidad y escasa cantidad, a molestias
y accidentes, y hacer que aumenten los costes de la asistencia sanitaria y de los acuerdos
compensatorios.”

Dirección General de Ocupación y Asuntos Sociales. Comisión Europea. Guía sobre
el estrés relacionado con el trabajo ¿La “sal de la vida” o “el beso de la muerte”?
bit.ly/3BjzPe1

Quan molts treballadors experimenten els efectes de l’estrès en el treball el
problema adopta dimensions organitzatives.

Alguns autors situen el llindar del 40% del treballadors de qualsevol grup (departa-
ment o organització) afectats per l’estrès com el que determina que es pugui parlar
de problemes de salut en l’organització.

Els principals efectes d’aquesta situació en l’organització són els següents:

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9f53b8c2-75a1-404a-851f-65d4b826d528
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Presentisme

Es parla de presentisme per fer
referència a una estratègia de

fuga professional: El treballador
és físicament en el lloc de treball,
però mentalment es troba absent.

• reduïda disponibilitat per treballar

• elevada fluctuació del personal

• alts nivells d’absentisme

• baix manteniment del temps de treball

• empitjorament de la productivitat i dels rendiments de l’organització

• augment de les queixes dels clients/usuaris

• augment de les sol·licituds d’indemnització per part dels treballador

2.3 Repercusions de l’estrès en l’àmbit familiar

Dins de l’àmbit familiar, es poden donar una sèrie de problemes com a conseqüèn-
cia de les repercussions de les situacions d’estrès per a la persona.

Es poden donar problemes de relació amb la parella i amb el fills. Pel que fa a la
parella, és possible que es donin situacions de deteriorament afectiu i sexual que
poden provocar un risc de ruptura de la relació.

L’estrès té una repercussió global en
la unitat familiar.

En l’àmbit familiar, també es pot produir un deteriorament de les relacions amb la
resta de membres de la família, com els pares, germans i fills. En relació als fills
menors, això pot afectar la seva educació, els seus estudis i el control de les seves
relacions socials.

2.4 Repercussions de l’estrès en l’àmbit social

Socialment, l’estrès pot provocar menys interès per la participació de l’individu
en les activitats socials i un deteriorament de les relacions amb els amics, veïns, i
altres membres de la comunitat.

D’altra banda, l’estrès pot repercutir amb una pèrdua de compromís de l’individu
amb les normes de la societat, que pot provocar menys col·laboració ciutadana de
l’individu i un increment del risc d’accidents de trànsit.

Socialment, un altre grup de conseqüències importants són les que es produeixen
en l’àmbit econòmic a causa dels costos derivats del tractament de l’estrès i les
patologies derivades que afecten el sistema sanitari i de prestacions públiques
(augment de consultes mèdiques, tractaments mèdics, despeses farmacèutiques,
prestacions per incapacitat temporal i invalideses, etc.).
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3. Formes específiques d’estrès laboral

En els últims anys, les organitzacions internacionals de més prestigi en matèria
de salut laboral han posat el punt d’atenció en els anomenatsnous riscos o riscos
emergents, entenent com a tals els riscos psicosocials. Dins de les situacions de
risc psicosocial, podem trobar formes específiques d’estrès laboral que exigeixen
una menció especial per la seva alta incidència en determinats col·lectius i per
la necessitat de ser objecte d’atenció separada, ja que els mètodes i mesures
coincideixen en part amb la resta de modalitats d’estrès i en part són específiques.

Entre aquestes formes específiques d’estrès, trobem la síndrome del cremat -
coneguda també per la forma anglesa burnout-, el karoshi i les formes de violència
moral en el treball, anomenades assetjament laboral, conegudes per la forma
anglesa mobbing.

3.1 El burnout

La síndrome clínica de burnout va ser descrita per primera vegada l’any 1974 pel
psiquiatre Freudemberg, que treballava en una clínica per a toxicòmans a Nova
York. Aquest psiquiatre es va adonar que la majoria dels voluntaris que feien
tasques a la clínica on treballava patien un procés de pèrdua d’energia que podia
arribar fins a l’esgotament, o derivar en símptomes d’ansietat i depressió, a més
de desmotivació en el treball i agressivitat envers els pacients.

Aquest fenomen es coneix com a síndrome d’esgotament professional o també
per les sigles en castellà (SQT, síndrome de estar quemado en el trabajo, segons
terminologia de l’INSST) i per la forma anglesa burnout.

La síndrome d’estar cremat és una resposta a una situació d’estrès laboral
crònic en què el treballador desenvolupa actituds i sentiments negatius envers
les persones amb què treballa i envers el propi rol professional, i alhora
mostra símptomes d’esgotament emocional.

Hi ha diverses definicions de burnout segons els diferents autors, però totes
coincideixen en l’estat d’esgotament integral que percep el treballador, tant en
l’aspecte físic com en el mental i emocional.

El burnout es pot definir com la síndrome d’esgotament emocional,
despersonalització i baixa realització personal que es pot donar, sobretot,
en treballadors que estan en contacte amb persones.
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Pèrdua de responsabilitat
professional

Una estudiosa de la síndrome del
burnout, Cristina Maslach

(1976), ha fet referència als
efectes que provoca parlant de

“pèrdua de responsabilitat
professional”.

La primera definició de burnout

Herbert Freudenberg va definir el burnout com “una sensació de fracàs i una experiència
esgotadora que resulta d’una sobrecàrrega per exigències d’energia, recursos personals o
força espiritual del treballador”.

Els símptomes del burnout es poden agrupar en quatre categories:

• Esgotament emocional. Fa referència a la disminució i pèrdua de recursos
emocionals.

• Despersonalització o deshumanització. Fa referència al desenvolupament
d’actituds negatives, insensibilitat i cinisme, sobretot envers els usuaris del
servei que presta el treballador.

• Falta de realització personal. Que porta el treballador a avaluar la seva
feina de manera negativa, amb baixa autoestima.

• Símptomes físics d’estrès. Com són el cansament, malestar general, etc.

Els símptomes que produeix la síndrome d’estar cremat són indicadors que poden
fer veure els factors de risc que han actuat sobre el treballador i li han causat
efectes nocius. Hi ha una sèrie de símptomes que es donen en diferent mesura. A
continuació es mostren classificats de més a menys incidència:

1. Ansietat

2. Irritació

3. Tristesa

4. Inadequació

5. Impotència

6. Fatiga

7. Inquietud

8. Dificultat de concentració

9. Frustració

10. Depressió

11. Incompetència

12. Sentiments de culpa

13. Hores de treball excessives

14. Poca realització personal

15. Disminució d’interès pel treball

16. Sentiment d’inutilitat
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Estrès i burnout

Es considera que el burnout és
una de les possibles respostes a
l’acumulació d’estrès laboral
crònic, que es dóna sobretot en
àmbits de treball de serveis
humans.

L’organització del treball,
origen del burnout

El burnout no és conseqüència
de deficiències en la personalitat
del treballador, sinó d’una
organització incorrecta del
treball.

17. Negativitat

18. Disminució de la motivació

19. Disminució d’interessos extralaborals

20. Indiferència

Tot i que la síndrome d’estar cremat es considera una resposta d’estrès crònic, no
s’ha de confondre amb l’estrès, ja que són fenòmens diferents. En la taula 3.1, es
mostren les diferències entre l’estrès i la síndrome d’estar cremat.

Taula 3.1. Diferències entre l’estrès i la síndrome del cremat

Estrès Burnout

Sobreimplicació en els problemes Falta d’implicació

Hiperactivitat emocional Afebliment emocional

Dany fisiològic en el substrat primari Dany emocional en el substrat primari

Esgotament o falta d’energia física Esgotament que afecta la motivació i l’energia física

La depressió es pot entendre com a reacció per
preservar les energies físiques

La depressió en el burnout és com una pèrdua
d’ideals de referència o tristesa

Pot tenir efectes positius en exposicions moderades
(eutrès)

El burnout només té efectes negatius

L’origen del burnout no s’ha de buscar en les característiques individuals del treba-
llador que el pateix, sinó que és conseqüència de l’exposició a unes determinades
condicions de treball nocives.

La delimitació del concepte de burnout

En l’NTP 704 de l’INSST, s’utilitzen les conclusions següents per delimitar el concepte de
burnout :

• “El burnout es consecuencia de la exposición a estresores laborales. Esta interacción
del trabajador con unas determinadas condiciones laborales de riesgo puede provocar el
síndrome, siendo, por tanto, una consecuencia sobre la salud en la persona que se deriva del
trabajo.

• Es preciso que en el desarrollo del trabajo se dé un intercambio relacional intenso y duradero
de trabajador-cliente, trabajador-paciente o trabajador-usuario. Esta respuesta se caracteriza
más en trabajos de «servicios humanos» de ayuda. No obstante, se ha identificado en otros
profesionales como directivos, mandos intermedios, deportistas, entrenadores, etc.

• La comunidad científica acepta conceptualmente el planteamiento empírico de la
tridimensionalidad del síndrome (Maslach y Jackson, 1981), que se sintomatiza en cansancio
emocional, despersonalización y reducida realización personal.

• Los conceptos de estrés y burnout son constructos diferentes.”

NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (I): definición y proceso
de generación .
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3.1.1 Model explicatiu del desenvolupament del

El burnout consisteix en una resposta que genera l’organisme enfront de l’estrès
percebut quan han fallat les estratègies funcionals d’afrontament. Per tant, es dóna
en casos en què les exigències emocionals envers el treballador són excessives i
sobrepassen la seva capacitat de resposta i de tolerància.

Els elements que determinaran l’aparició de la síndrome del burnout en
el treballador són els estressors presents en l’entorn de l’organització i les
estratègies d’afrontament que utilitzi.

En la figura 3.1, es mostra el model explicatiu del burnout segons Leiter, que
mostra el burnout com una resposta a l’estrès quan fallen les estratègies funcionals
d’afrontament de l’individu.

Figura 3.1. Model explicatiu de l’estrès segons Leiter

Font: INSST

3.1.2 Fases del procés d’evolució del burnout

L’origen del burnout és l’exposició a unes determinades condicions de treball
nocives. L’element desencadenant, o estressor, serà una organització del treball
deficient. Els desencadenants són les exigències nocives, qualitativament o
quantitativament, que impacten sobre el treballador.

En la figura 3.2, es mostra el model explicatiu del desenvolupament delburnout des
de l’aparició dels estressors organitzacionals fins a la generació de conseqüències
negatives per a l’individu i per a l’organització.

Com es veu en la figura 3.2, els elements de l’organització són els que actuen
com a estressors o desencadenants de la situació de burnout. Aquests estressors
es poden agrupar en tres apartats: els factors de risc a nivell d’organització, els
factors de risc relatius del disseny del lloc de treball, i els factors de risc relatius
a les relacions interpersonals. La taula 3.2 mostra una llista d’aquests factors de
risc que actuen com a desencadenants del burnout en l’àmbit laboral.
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Figura 3.2. Model explicatiu del desenvolupament del
burnout/Font: INSST

Taula 3.2. Factors de risc que desencadenen el burnout

Factors de risc a nivell
d’organització

Factors de risc relatius al
disseny del lloc de treball

Factors de risc relatius a
relacions interpersonals

Estructura de l’organització molt
jerarquitzada i rígida

Sobrecàrrega de treball,
exigències emocionals en la
interacció amb el client

Tracte amb usuaris difícils o
problemàtics

Falta de suport instrumental per
part de l’organització

Descompensació entre
responsabilitat i autonomia

Relacions conflictives amb clients

Excés de burocràcia Falta de temps per a l’atenció de
l’usuari

Dinàmica de treball negativa

Falta de participació dels
treballadors

Disfuncions de rol:
conflicte-ambigüitat-sobrecàrrega
de rol

Relacions tenses, competitives,
amb conflictes entre companys i
amb els usuaris

Falta de coordinació entre unitats Càrrega emocional excessiva Falta de suport social

Falta de formació pràctica als
treballadors en noves tecnologies

Falta de control dels resultats de
la feina

Falta de col·laboració entre
companys en tasques
complementàries

Falta de reforç o recompensa Falta de suport social Procés de contagi social de la
síndrome del cremat

Falta de desenvolupament
professional

Tasques inacabades que no tenen
final

Absència de reciprocitat en els
intercanvis socials

Relacions conflictives en
l’organització

Poca autonomia en la presa de
decisions

Estil de direcció inadequat Estressors econòmics

Desigualtat percebuda en la
gestió dels recursos humans

Insatisfacció en el treball

INSST

Com a elements desencadenants del burnot, es donen dos elements associats
a l’hora de gestionar el risc: les característiques personals i els canvis
supraorganitzacionals que es produeixen.

Les característiques personals de l’individu no es poden considerar la causa del
risc, però la resistència o els recursos personals o socials del treballador poden
corregir la situació de risc o protegir-lo de l’exposició

a les condicions de treball de risc i, per tant, determinar l’existència o no de la
síndrome. En la taula 3.3, es mostren els elements associats a l’hora de gestionar
el risc.
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Mecanismes de defensa
durant la fase d’apatia

En la fase d’apatia de la
síndrome del burnout es donen
els mecanismes de defensa de

l’individu, que pot adoptar
conductes d’afrontament

defensiu com tractar els usuaris
del seu servei de manera distant

o donar prioritat a la seva
satisfacció abans que a les

necessitats de l’usuari; o de tipus
defensiu-evitatiu, com les

conductes de retirada personal.

Desenvolupament del
burnout

En la fase inicial d’entusiasme
del burnout, el treballador es

troba davant un nou lloc de
treball en què ha dipositat

expectatives positives que el
poden portar a allargar la seva

jornada laboral. En la fase
d’estancament, es dóna el

desequilibri entre exigències i
recursos que caracteritza l’estrès.

En la fase de frustració, poden
començar a aparèixer problemes

emocionals, fisiològics i
conductuals.

Taula 3.3. Elements associats al burnout

Característiques personals Canvis supraorganitzatius

Alta motivació per a l’ajut: grau d’altruisme Canvis tecnològics que impliquen un augment de les
exigències quantitatives i qualitatives en el servei a la
població usuària

Alt grau d’idealisme Canvis en el concepte de treball: el treball emocional

Alt grau d’empatia Aparició de situacions que impliquen pèrdua
d’estatus o prestigi

Elevat grau de perfeccionisme Aparició de noves lleis que impliquen canvis
estatutaris i d’exercici de la professió

Constància en l’acció Canvis en la cultura de la població usuària, “la
societat de la queixa”

Baixa autoestima Canvis en els programes de servei

Habilitats socials reduïdes Canvis en els procediments, tasques o funcions del
treball

Tendència a la sobreimplicació emocional Canvis en els perfils demogràfics de la població
usuària i que requereix un canvi de rols

Patró de conducta tipus A

Locus de control extern

Baixa autoeficàcia

Aquest procés de desenvolupament de la síndrome se sol descriure en cinc etapes:

1. Fase inicial d’entusiasme. Davant un nou lloc de treball es mostra entusi-
asme i es donen expectatives positives. L’alta motivació del treballador en
aquest moment inicial fa que no tingui problemes per implicar-se, fins i tot,
per sobre d’allò que està establert.

2. Fase d’estancament. No es compleixen les expectatives professionals del
treballador, que comença a considerar que es produeix un desequilibri entre
la seva aportació al treball i la recompensa que n’obté.

3. Fase de frustració. El treballador comença a sentir símptomes de frustra-
ció, desil·lusió o desmoralització; el treball deixa de tenir el sentit que tenia,
està irritable i comença a provocar conflictes en el grup de treball.

4. Fase d’apatia. El treballador canvia d’actitud i conducta, adoptant un paper
d’afrontament defensiu o d’afrontament defensiu evitatiu.

5. Fase de cremar-se. És quan es produeix el col·lapse emocional i cognitiu
que descriu la síndrome. Les conseqüències per al treballador poden afectar
la seva vida professional i generar-li frustració i insatisfacció.

3.1.3 Les conseqüències del burnout

El burnout provoca efectes nocius tant per al treballador com per a l’organit-
zació. El treballador veu afectada la seva salut progressivament: apareix un



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 51 L'estrès laboral

deteriorament cognitiu amb sensació de frustració i desencís professional, i un
deteriorament afectiu, consistent en el desgast emocional que defineix la síndrome
i, en alguns casos, amb culpa. També és possible que es donin canvis actitudinals
en el treballador, amb situacions de cinisme o indiferència enfront dels usuaris o
clients i de l’organització.

Elburnout pot ocasionar un deteriorament de la salut en el treballador, que
es manifesta a nivell cognitiu, afectiu i actitudinal.

Els primers símptomes que apareixen en el treballador es poden intensificar, fer-se
crònics i degenerar en processos més greus si no s’actua sobre la situació que els
provoca.

A la llarga, el treballador pot acabar experimentant una sensació de
fracàs professional i de fracàs en les relacions interpersonals amb els
usuaris. Pot desenvolupar sentiments de baixa realització i conductes de
despersonalització.
Si aquesta situació perdura en el temps, l’estrès laboral podrà acabar generant
malalties i alteracions psicosomàtiques en la salut del treballador (alteracions
del son, mals de cap...), i també podrà acabar tenint efectes negatius per a
l’organització: absentisme, accidents, abandonaments, etc.

En la figura 3.3 es mostra el procés i conseqüències de la síndrome del burnout
per a l’organització i per al treballador.

Figura 3.3. Procés i efectes del burnout

En la taula 3.4, es mostren els símptomes de la síndrome del burnout en el treba-
llador, mentre que la taula 3.5 mostra quins són els símptomes per a l’organització.

Taula 3.4. Símptomes del burnout per al treballador

Tipus de
símptomes

Explicació

Psicosomàtics Cansament fins a l’esgotament i malestar general, fatiga crònica i alteracions
funcionals en quasi tots els sistemes de l’organisme (cardiorespiratori, digestiu,
reproductor, nerviós, reproductiu, etc.), amb símptomes com mal de cap, problemes
de son, úlceres i altres desordres gastrointestinals, pèrdua de pes, molèsties i dolors
musculars, hipertensió, crisis d’asma, etc.
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Taula 3.4 (continuació)

Tipus de
símptomes

Explicació

Conductuals Conducta despersonalitzada envers el client, absentisme laboral, desenvolupament
de conductes d’excés, com abús de barbitúrics, estimulants i altres tipus de
substàncies (cafè, tabac, alcohol, etc.), canvis bruscos d’humor, incapacitat per viure
de manera relaxada, incapacitat per concentrar-se, superficialitat en el contacte amb
els altres, comportament d’alt risc, augment de conductes hiperactives i agressives.

Emocionals Predomina l’esgotament emocional, símptomes disfòrics, distanciament afectiu com a
forma d’autoprotecció, ansietat, sentiments de culpabilitat, impaciència i irritabilitat,
baixa tolerància a la frustració, sentiment de soledat, sentiment d’alienació,
sentiments d’impotència, desorientació, avorriment, vivències de baixa realització
personal, sentiments depressius.

Actitudinals Actituds de desconfiança, apatia, cinisme i ironia envers els clients de l’organització,
hostilitat, suspicàcia i poca verbalització en les interaccions.

Socials i de
relacions
interpersonals

Actituds negatives envers la vida en general, disminució de la qualitat de vida
personal, augment dels problemes de parella, familiars i en la xarxa social
extralaboral (perquè les interaccions són hostils, la comunicació és deficient, no es
verbalitza, es tendeix a l’aïllament, etc.).

INSST

Taula 3.5. Símptomes del burnout per a l’organització

• Deteriorament de la comunicació i de les relacions interpersonals (indiferència i fredor amb les persones amb
qui es treballa)

• Disminució de la capacitat de treball

• Disminució del compromís

• Disminució del rendiment i l’eficàcia

• Més absentisme

• Nivells de desmotivació més elevats

• Augment de les rotacions i els abandonaments de l’organització

• Influència en la qualitat del servei

• Aparició de sentiments de desesperació o indiferència amb relació al treball

• Augment de queixes dels usuaris o clients

INSST

3.1.4 Mesures de prevenció davant el burnout

Les mesures per prevenir el burnout es poden enquadrar en tres nivells d’actuació
diferents:

• Un primer nivell, que és on actua el prevencionista, és el nivell d’intervenció
en l’organització, mitjançant les estratègies de prevenció i intervenció
d’àmbit psicosocial.

• Un segon nivell se centra en les interaccions que es produeixen entre
l’individu i l’empresa.

• Un tercer nivell consisteix en les mesures que es prenen a nivell individual
sobre l’individu.
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Tradicionalment, les mesures preventives han estat centrades en la
intervenció individual, quan les causes del burnout estan en l’organització
del treball i és aquest l’element principal sobre el qual cal intervenir a nivell
preventiu.

En la taula 3.6, es mostren les mesures concretes de prevenció a nivell organitzatiu,
a nivell interpersonal i a nivell individual proposades per l’INSST en l’NTP 705,
que aborda el tema del burnout.

Taula 3.6. Mesures de prevenció del burnout

Nivells d’actuació Mesures

Nivell organitzatiu • Realitzar la identificació i avaluació de riscos psicosocials, modificant les condicions
específiques i antecedents que promouen l’aparició del burnout.
• Establir programes d’acollida que integrin un treball d’ajust entre els objectius de
l’organització i els percebuts per l’individu.
• Establir mecanismes de feedback o retroinformació del resultat del treball.
• Promoure el treball en equip.
• Disposar d’oportunitats per a la formació continuada i desenvolupament del treball.
• Augmentar el grau d’autonomia i control del treball, descentralitzant la presa de
decisions.
• Disposar de l’anàlisi i la definició dels llocs de treball, de manera que s’evitin
ambigüitats i conflictes de rols. Establir objectius clars per als professionals.
• Establir línies clares d’autoritat i responsabilitat.
• Definir competències i responsabilitats.
• Adequar les exigències amb relació a la càrrega de treball.
• Millorar les xarxes de comunicació i promoure la participació en l’organització.
• Fomentar la col·laboració i no la competitivitat en l’organització.
• Fomentar la flexibilitat horària.
• Afavorir i establir plans de promoció transparents i informar-ne.
• Crear grups de suport per protegir de l’ansietat i l’angoixa, quan no sigui possible
eliminar el focus del risc.
• Promoure la seguretat en la contractació.
• Oferir assistència de personal especialitzat.
• Oferir recursos adequats als treballadors per aconseguir els objectius de treball.

Nivell interpersonal • Enfortir els vincles socials entre els treballadors, afavorir el treball en grup i evitar
l’aïllament. Formar-los en estratègies de col·laboració i cooperació grupal.
• Promoure i planificar el suport social en el treball.
• Crear grups de suport formats pels professionals per discutir la relació amb el treball.
• Utilitzar un estil de direcció adequat.
• Es
• Fer un entrenament en habilitats socials.
• Establir sistemes democraticoparticipatius en el treball.
• Consolidar la dinàmica grupal per augmentar el control del treballador sobre les
exigències psicològiques del treball.
• Establir treballs de supervisió professional (en grup) als treballadors.

Nivell individual • Realitzar orientació professional a l’inici del treball.
• Tenir en compte la diversificació de les tasques i la seva rotació.
• Posar en pràctica programes de formació continuada i reciclatge.
• Millorar els recursos de resistència i protegir la persona per afrontar les situacions
estressants.
• Formar en la identificació, discriminació i resolució de problemes.
• Entrenar per a la gestió de l’ansietat i l’estrès en situacions inevitables de relació
amb l’usuari.
• Implementar canvis d’ambient de treball, rotacions.
• Fer un entrenament en la gestió de la distància emocional amb l’usuari, mantenint
un equilibri entre la sobreimplicació i la indiferència.
• Establir programes de supervisió professional individual.
• Augmentar els recursos o habilitats comunicatives i de negociació.
• Treballar el feedback, reconeixent adequadament les activitats finalitzades.
• Fer un entrenament per tal d’aconseguir un ajust individu-lloc de treball.

De manera complementària, també es poden plantejar tècniques que actuïn sobre
l’individu. Les tècniques que planteja la nota tècnica de prevenció NTP 705 són
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les següents:

• Tècniques de reestructuració cognitiva, que tenen com a finalitat modi-
ficar els processos cognitius d’autoavaluació dels professionals. Se cerca
exercitar els mecanismes que han de dur el treballador a tornar a avaluar i
reestructurar les situacions problemàtiques perquè ho puguin deixar de ser.

• Tècniques d’autoregulació i control, que pretenen entrenar el treballador
per neutralitzar o eliminar les conseqüències de la síndrome delburnout. Al-
guns dels aspectes que es poden treballar són els següents: gestió del temps,
delegació, desenvolupament d’habilitats socials, assertivitat, entrenament
en la solució de problemes, etc., per tal que el treballador pugui mantenir la
motivació en el seu lloc de treball.

• Tècniques de relaxació, com el ioga, etc. per tal que la persona estigui en
millors condicions d’afrontament.

3.2 Mobbing

L’assetjament psicològic o mobbing és una de les formes específiques d’estrès
laboral, i el seu estudi entre les patologies derivades de factors de risc psicosocial
és bàsica per la freqüència amb què es produeix i per la seva capacitat destructiva.

El mobbing origina un deteriorament global de la persona que el pateix, de la seva
vida familiar, laboral i social, fins a arribar a la malaltia i a la incapacitat.

El mobbing és un risc psicosocial que se sol traduir per assetjament
psicològic en el treball.

L’existència de formes de violència en l’àmbit laboral no és gens estrany. La
societat està impregnada de formes violentes en quasi tots els àmbits: la política,
l’escola, l’àmbit domèstic, l’àmbit esportiu, etc. L’àmbit laboral sols és un camp
més en què es plasma la violència del món en què vivim.

Existeixen altres termes per definir la violència en l’àmbit laboral: psicoterror la-
boral, assetjament, persecució, vexació, etc., tots ells amb diferents connotacions.
Gràcies a Leymann, un dels principals estudiosos del tema, s’ha encunyat el terme
mobbing, que és el que ha fet fortuna i s’utilitza (en la versió anglesa) en la majoria
de les llengües.

El mobbing es considera una de les formes de la violència més soterrades del
món del treball, i la seva incidència augmenta de manera alarmant, afavorida
(entre altres coses) per la creixent inestabilitat laboral.

Tot i que no hi ha xifres definitives, es calcula que un 25% dels treballadors, o més,
ha patit el mobbing o el patirà en alguna de les seves formes.
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Assetjament psicològic, rebuig i desatenció social

Cal distingir l’assetjament psicològic de dues situacions properes, amb les quals coincideix
en alguns dels símptomes: el rebuig social (en què l’individu pot simplement ser marginat
pels seus iguals o companys) i la desatenció social -en què l’individu és ignorat. Aquestes
dues situacions poden ser fruit de comportaments que integrin el mobbing.

Tot i que l’assetjament moral és una actuació d’un individu o grups d’individus
dins de l’empresa, hi ha certes circumstàncies relatives a les condicions de treball
en l’organització que possibiliten i afavoreixen l’existència d’aquestes situacions
d’assetjament.

Factors predictius de caràcter organitzatiu d’una situació de mobbing

“En el origen del acoso moral no es posible encontrar una relación lineal causa
efecto. La causa inmediata es, seguramente, una decisión personal, pero existe un
acuerdo generalizado en señalar ciertas condiciones del trabajo como «circunstancias
favorecedoras», circunstancias cuya corrección prevendrá de manera eficaz el acoso. En
general, el riesgo de que aparezca es menor cuando existen grupos de trabajo excelentes,
una comunicación frecuente y abierta y prácticas adecuadas de resolución de conflictos.
Dicho de otro modo, en una organización sana no se desarrollaría, o al menos sería más
difícil, un cuadro de acoso moral, con las características ya descritas, fuera cual fuera su
origen o causa inmediata.

Estas «circunstancias favorecedoras» tienen que ver, principalmente, con la organización
de la empresa y con la gestión de los conflictos y por la inexistencia de métodos eficaces
en tales empresas para la resolución de los mismos.

Sáez et al. (2001) señalan, entre otros, los siguientes aspectos:

• Un inadecuado diseño de los puestos de trabajo, así como la falta de definición de las
funciones y tareas para cada uno.

• Una falta de valoración de los empleados por parte de la organización.

• Un inadecuado liderazgo.

• Sistemas de comunicación ineficaces (unidireccionales).

• Falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

• Lugares de trabajo con un alto grado de estrés y presión por parte de los superiores.

• Inexistencia de políticas de resolución de conflictos.

• Negación o incredulidad por parte de los responsables de la organización.

• Falta de políticas sancionadoras o de penalización por parte de la dirección de la organización
en caso de que se den situaciones de acoso.

También se señala la existencia de una serie de factores externos a la organización, que
de igual manera pueden llegar a favorecer situaciones de acoso en el lugar de trabajo:

• El conjunto de valores y normas de una sociedad que ejercen una influencia negativa en la
cultura de la organización.

• Aumento de la flexibilidad de horarios con el establecimiento de diferentes turnos, lo cual
supone una mayor dificultad para entablar relaciones interpersonales duraderas.

• Fuerte competencia económica de las sociedades actuales.”

El acoso moral en el trabajo, Evaluación, Prevención e Intervención . Instituto Vasco de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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El mobbing segons
Leymann

Si seguim Leymann, podem
parlar de mobbing quan “una

persona o un grup de persones
exerceixen un conjunt de

comportaments caracteritzats per
una violència psicològica, de
forma sistemàtica durant un

temps prolongat sobre una altra
persona en el seu lloc de treball.”

3.2.1 Concepte de mobbing

Segons Leymann, perquè es pugui parlar de mobbing cal que les conductes
violentes es donin com a mínim un cop a la setmana, i que aquesta situació tingui
una durada mínima de sis mesos. Aquestes freqüències i temps són aproximatius,
perquè el dany que es crea en la víctima es pot produir abans dels sis mesos, i amb
una freqüència superior a la setmana.

Altres autors defineixen el mobbing com el maltractament persistent, deliberat i
sistemàtic d’un individu per part d’un o diversos membres d’una organització amb
l’objectiu d’aniquilar-lo psicològicament i socialment, i que abandoni l’organitza-
ció.

Els requisits que han d’estar presents perquè es doni aquest fenomen són els
següents:

• Existència de l’assetjador, o assetjadors, i de la víctima.

• Asimetria entre els dos elements; és a dir, desigualtat entre els assetjadors i
la víctima. Aquesta asimetria es pot donar per diferents motius: veterania,
popularitat, força física o jerarquia laboral.

• Conductes de violència psicològica.

• Relativa freqüència del comportament violent.

• Duració mínima de prop de sis mesos.

• Conseqüències negatives sobre les condicions de treball.

Hi ha altres elements que se solen donar en les situacions de mobbing, però no és
imprescindible que hi concorrin per qualificar-lo com a tal:

• danys per a la salut del treballador

• intencionalitat

En la majoria de situacions de mobbing hi ha intencionalitat per part de
l’agressor, o agressors, i en els danys causats a la víctima. No és necessari,
però, que hi concorrin aquestes circumstàncies per parlar de mobbing.

Delimitació del mobbing

“El grupo de estudio de Violencia en el Trabajo, de la Comisión Europea, ha definido
el mobbing como «el comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores
e inferiores jerárquicos a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques
sistemáticos y durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o
más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío.»

En las dos definiciones que hemos visto, son elementos definitorios del mobbing:
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El bossing

El bossing, derivació del terme
anglès boss, que vol dir ‚cap’, és
el mobbing que s’efectua com a
política d’empresa per prendre
represàlies contra un treballador
per motius sindicals, per
exemple.

Las conductas psicológicamente agresivas de, normalmente, una persona o grupo de
personas hacia otra.

Su carácter sistemático y su frecuencia. Convencionalmente, el criterio estadístico es de
una frecuencia mínima de una vez a la semana durante un período mínimo de seis meses.

Se descartan del concepto de mobbing los habituales roces, las fricciones, las tensiones y
hasta incidentes aislados propios de las organizaciones, en las que el incremento del grado
de interdependencia entre los actores lleva a numerosas situaciones de desencuentro.

La expresión de las situaciones de hostigamiento psicológico hacia un individuo es
susceptible de ser manifestada de muy diversas maneras, a través de distintas actitudes y
comportamientos.”

Rosa Cuenca Álvarez (2002). “Concepto de riesgos psicosociales”.

Hi ha dos tipus de mobbing que poden tenir un tractament jurídic diferenciat:

• El que suposa una persecució i assetjament d’un treballador o grup de
treballadors exercits per l’empresari o pels seus representants per motius
de reorganització, o per desempallegar-se de treballadors incòmodes per a
l’organització. Aquest tipus de mobbing també s’anomena bossing.

• El que implica una forma de persecució i assetjament realitzada per part
d’un o més treballadors contra un altre, davant la conducta passiva de
l’ocupador i els seus representants.

3.2.2 El comportament de l’assetjador en el mobbing

Les conductes hostils, anorreadores, vexatòries o degradants es poden presentar de
manera molt subtil, sense que resultin explícites, o bé de manera oberta i evident.

Relacions interpersonals i mobbing

“El mobbing puede considerarse como una forma característica de estrés laboral, que
presenta la particularidad de que no ocurre exclusivamente por causas directamente
relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, sino que tiene su
origen en las relaciones interpersonales que se establecen en cualquier empresa entre los
distintos individuos. Así, el mobbing es una forma extrema de interacción social negativa
en el trabajo que presenta la característica de ser un conflicto asimétrico entre las dos
partes, donde la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos o una posición superior a
la del trabajador hostigado. Otra de las particularidades de este tipo de procesos es que el
afectado percibe que sus hostigadores tienen la intención explícita de causarle daño o mal,
lo que convierte a la situación en especialmente estresante.”

Rosa Cuenca Álvarez (2002). “Concepto de riesgos psicosociales”.

Per actuar preventivament en l’àmbit de l’organització, és convenient reconèixer
la llista de comportaments que s’han catalogat com a potencialment assetjadors.
La taula 3.7 mostra la classificació dels comportaments assetjadors segons el tipus
i el focus a què es dirigeixen, és a dir, segons la finalitat que l’agressor o agressors
persegueixen.
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L’objecte d’anàlisi del
mobbing és la realitat

psicològica del treballador
afectat.

Taula 3.7. Comportaments de l’assetjador o assetjadors

Finalitat Comportaments per part de l’assetjador

Accions perquè la
víctima no es comuniqui
verbalment

• Negar a la víctima la possibilitat d’expressar-se.
• Interrompre la víctima contínuament quan parla.
• Impedir que s’expressi davant dels companys (tipo).
• Els companys la criden.

Accions per aïllar la
víctima del grup

• No parlar amb la víctima.
• No deixar que la víctima els adreci la paraula.
• Assignar a la víctima un lloc de treball que l’allunyi i l’aïlli.
• Prohibir que els companys parlin amb la víctima.
• Negar la presència física de la víctima.

Accions per
desacreditar
personalment la víctima

• Vigilar, espiar i seguir la víctima.
• Difamar o calumniar la víctima.
• Iniciar rumors sobre la víctima.
• Burlar-se d’ella o ridiculitzar-la.
• Pressuposar que és malalta mental.
• Parodiar la víctima com si fos discapacitada.
• Imitar com camina, com parla o com gestualitza per ridiculitzar-la més.
• Riure’s de la seva ideologia política o de les seves creences religioses.
• Burlar-se de la seva vida privada.
• Obligar-la a realitzar treballs humiliants.
• Jutjar el seu treball de manera arbitrària i amb mala intenció.
• Qüestionar i criticar les seves decisions.
• Injuriar-la de manera obscena i degradant.
• Assetjar-la sexualment.

Accions per
desacreditar
laboralment la víctima

• No encarregar-li cap feina.
• Privar-la de realitzar qualsevol feina.
• Obligar-la a realitzar feines inútils o absurdes.
• Encarregar-li treballs de rang inferior a les seves competències.
• Donar-li noves feines sense parar; sobrecarregar-la de treball. * Fer-li realitzar
treballs humiliants.
• Confiar-li tasques de rang superior a les seves competències perquè fracassi
en l’intent.

Accions per
comprometre la salut de
la víctima

• Obligar-la a realitzar treballs perillosos per a la seva vida o salut.
• Amenaçar-la físicament.
• Agredir-la físicament per advertir-la.
• Ocasionar-li despeses.
• Ocasionar-li danys en el domicili o en el lloc de treball.
• Agredir-la sexualment.

Un dels problemes que planteja el mobbing és la dificultat de delimitar el
comportament objectiu de l’assetjador/assetjadors, ja que en aquest tipus de
situacions estan implicades les intencions dels agressors i la interpretació
que en fa la persona afectada.

Com afirma Leymann, els perseguidors inventen tot tipus d’estratègies amb la
finalitat de destruir directament qualsevol possibilitat en què la víctima es pugui
expressar i comunicar, pugui preservar la seva reputació, pugui exercir la seva
professió i pugui mantenir un bon estat de salut.

Altres conductes constitutives de mobbing

A banda de les típiques conductes constitutives de mobbing, Leymann i altres autors com
Knorz, Zapt i Kulla han trobat diverses conductes que també poden constituir mobbing:

• No contestar les preguntes orals o escrites de la víctima.

• Instigar els seus companys en contra seu.

• Excloure-la de festes i altres actes socials.
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• Evitar que els companys treballin al seu costat.

• Parlar-li de manera hostil.

• Provocar-la perquè reaccioni de manera descontrolada.

• Fer comentaris maliciosos sobre ella.

• Fer que els seus subordinats no li facin cas.

• Denigrar-la davant els caps.

• Rebutjar les seves propostes.

• Ridiculitzar el seu aspecte físic.

• Fer-la treballar amb la persona que serà la seva successora en el lloc de treball.

• Fer-la responsable dels errors dels altres.

• Donar-li informacions falses.

• No deixar-la fer cursos de formació o reciclatge.

• Assignar-li tasques que depenguin d’altres.

• Controlar-la i vigilar-la de manera militar.

• Canviar la seva taula de lloc sense avisar-la.

• Obrir-li la correspondència.

3.2.3 El procés

L’assetjament no és una cosa estàtica, sinó que evoluciona al llarg del temps. Se’n
poden distingir cinc fases:

1. Fase preliminar. En la primera fase l’assetjador observa i estudia de-
tingudament la víctima, sotmetent-la a diverses proves per veure si és
manipulable i controlable. Quan comet el més mínim error de manera
involuntària, el generador de mobbing ho esgrimeix, magnificant-ho i creant
una situació violenta, i culpant la víctima d’haver comès un gran error.
Aquest rep el suport de la majoria dels seus companys de treball ateses les
seves dots de manipulador.

2. Fase de conflicte. En la segona fase ja s’està instaurat el conflicte, perquè
la víctima és atacada frontalment, i tot i que intenta defensar-se, es troba
sense armes. Serà el blanc perfecte per a les mirades i crítiques dels seus
companys, que hauran cregut les desacreditacions de l’assetjador contra la
víctima.

3. Fase de mobbing o estigmatització. És la fase de persecució, en què
apareixen els comportaments agressius per part dels membres que tenen
interès que la diana del mobbing es destrueixi i s’enfonsi. A més, altres
secundaran l’assetjador per por o fidelitat. Aquesta fase continua fins a
acabar amb la resistència de la víctima perquè fins i tot els que no hi
participen activament ho fan de manera passiva, no donant importància als
fets o atribuint-li un comportament paranoic.
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Freqüència dels diversos
tipus de mobbing

Es calcula que, en la meitat dels
casos, l’assetjador és un igual,
seguit dels casos en què és un
superior i, en menys casos, un

subordinat.

4. Fase de la intervenció de l’empresa. La implicació de l’empresa sol
empitjorar la situació de la víctima, infravalorant-la, si és que no s’ha
implicat abans en alguna de les fases anteriors. En lloc de donar-li suport,
l’aïlla i l’estigmatitza com a treballador difícil o malalt mental, i el pressiona
perquè demani ajuda mèdica (psiquiatre). A vegades, l’empresa intentarà la
resolució del conflicte, si forma part de la cultura de l’empresa.

5. Fase de marginació o d’exclusió de la vida laboral. És la fase de resolució
del conflicte. Si la direcció de l’empresa no el pot resoldre de manera
positiva per a la víctima i es fa còmplice de l’assetjament, la víctima es
dóna per vençuda i pot optar per recórrer a instàncies legals, depenent de
les forces, del suport social que tingui o dels seus recursos materials per
plantejar jurídicament el cas. El més probable és que el treballador pateixi
un trastorn per estrès posttraumàtic (TEP) que l’obligarà a absentar-se de
la feina, agafant baixes successives, fins que finalment és probable que
l’abandoni. Això pot succeir fins i tot si es planteja un procediment judicial
i la sentència legal li és favorable.

El mobbing no solament privarà el treballador del seu lloc de treball sinó que,
a més, minarà la seva capacitat laboral i la seva autoestima personal generant-li
dubtes sobre la seva vàlua personal i professional.

3.2.4 Perfil de l’assetjador en el mobbing

Hi ha diversos tipus d’assetjador segons el càrrec o posició que ocupi en l’organi-
grama de l’empresa. Així, podem diferenciar diferents tipus demobbing en funció
d’aquest element:

• Mobbing descendent. Apareix quan l’assetjador és un superior jeràrquic
de la víctima. Es pot donar per diferents motius, però sovint es produeix
perquè es vol desempallegar d’aquest treballador i, legalment, no ho pot fer
o té un alt cost econòmic per a l’empresa.

• Mobbing horitzontal. Apareix quan l’assetjador/assetjadors són companys
de la mateixa categoria o nivell laboral que la víctima.

• Mobbing ascendent. Apareix quan és realitzat per subordinats de l’assetjat.
En alguns casos, el que se cerca és el lloc de treball de la diana o víctima de
l’assetjament.

Alguns dels trets de personalitat de la persona que genera el mobbing són els que
segueixen:

• És una persona que realitza actes no gaire visibles o evidents; acostuma a
actuar des de la rereguarda.
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Falses víctimes de
mobbing

No hem d’oblidar que hi ha
persones amb trets paranoics que
es fan passar per víctimes sense
ser-ho; però aquesta excepció no
pot emmascarar les autèntiques
víctimes de mobbing.

• Té cert poder de lideratge, o bé perquè es tracta d’un cap o directiu, o perquè
és un familiar o aliat d’algú poderós en l’organització, o per alguna altra
circumstància.

• Sol ser diplomàtica o descaradament cínica, i no és anormal que es mostri
amigable i correcta amb la víctima.

• Té una gran capacitat de manipulació.

• És una persona freda des d’un punt de vista afectiu; no pateix o resta
impassible davant les desgràcies de la víctima.

• Sol ser mentidera compulsiva.

• És insegura i covarda.

• Pot ser autoritària.

Els assetjadors se solen caracteritzar perquè amaguen una mediocritat i una
irrellevància notable, i manipulen els actors o executors del mobbing perquè
persegueixin la víctima. Aquests perseguidors solen tenir característiques similars
als generadors del mobbing, i sovint no són conscients del terrible mal que
ocasionen a les víctimes.

3.2.5 Perfil de la víctima del mobbing

No hi ha un estereotip de víctima de mobbing, sinó que es poden donar diverses
tipologies de víctima. Normalment, són professionals brillants, que compleixen
amb el comportament ètic i laboral exigits, i tenen grans dots per desenvolupar-se
socialment. Aquests trets els destaquen de la mediocritat, per la qual cosa són
percebuts com una amenaça.

A aquests trets, cal afegir un altre element: es resisteixen a l’autoritat tot i ser
constantment pressionats; és a dir, no es deixen manipular.

Aquest bagatge els converteix en la diana dels assetjadors. En paraules de la
reconeguda autora M. F. Hirigoyen, “els assetjadors trien la seva víctima entre
les persones més plenes d’energia i que saben gaudir de la vida, com si intentessin
acaparar part de la seva força”.

Leymann i Schuster classifiquen els subjectes amb risc de patir mobbing en tres
grups:

1. Els envejables. Són individus brillants, amb grans dots per a les relacions
socials, i que no es deixen manipular.

2. Els vulnerables. Són individus peculiars i amb algun defecte, o retrets i
mancats d’afecte i aprovació (els agrada agradar), i aparentment inofensius.
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Dret a rebre ocupació
efectiva

Un dels comportaments del
mobbing efectuat per l’empresari
o pel seus col·laboradors adopta
la forma de negar al treballador

una ocupació durant el seu temps
de treball, tot i que se li segueix

pagant el salari i se l’obliga a
complir l’horari laboral.

3. Els amenaçants. Són individus emprenedors, eficaços i diligents que
qüestionen els convencionalismes i intenten innovar o reformar la cultura
de l’empresa.

3.2.6 Conseqüències del mobbing

Les conseqüències del mobbing són diverses i poden afectar diferents àmbits. Són
tant de tipus psíquic com social.

A nivell psíquic, el mobbing pot fer que aparegui ansietat. La víctima
pot patir trastorns emocionals com el sentiment de fracàs, d’impotència i
frustració. També es poden produir alteracions cognitives o dificultats per
centrar l’atenció o per concentrar-se.

Quan la situació de mobbing s’allarga, es poden produir patologies més greus,
i l’individu pot generar més susceptibilitat i adquirir actituds de desconfiança,
aïllament, evitació, agressivitat i hostilitat.

En l’àmbit laboral, el mobbing afecta sobretot les relaciones interpersonals del
treballador, i provoca una distorsió de la comunicació i la col·laboració entre els
diferents treballadors de l’organització.

A aquest efecte, s’afegirà l’impacte que tindrà socialment: per l’impacte en
l’entorn social del treballador, i els costos derivats de la pèrdua de força de treball,
i d’assistència sanitària i prestacions socials.

3.2.7 Tractament jurídic del mobbing

Tradicionalment, en el nostre ordenament jurídic l’assetjament moral s’ha tractat
com una violació del dret del treballador a la intimitat i a la consideració deguda
a la seva dignitat.

L’articulat de l’Estatut dels treballadors reconeix els drets següents dels treballa-
dors:

• Dret a la integritat física (art. 4.2.d).

• Dret al respecte de la intimitat i a la consideració deguda a la seva
dignitat, inclosa la protecció davant l’assetjament per raons d’origen racial
o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i davant
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe (art. 4.2.e).

• Dret del treballador a rebre ocupació efectiva (art.4.2.a).
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El tractament jurídic del mobbing no es pot referir solament a la violació dels
drets professionals del treballador, ja que en aquests supòsits estem davant
d’una conducta que causa un dany en la salut del treballador afectat, per
la qual cosa s’ha de tractar des d’una perspectiva prevencionista, i dins de
l’àmbit d’aplicació de l’LPRL.

L’LPRL estableix, dins del seu àmbit de protecció, la prevenció de les lesions
i trastorns psíquics del treballador, per la qual cosa entre les obligacions que
estableix aquest text normatiu també hi ha la prevenció de l’assetjament moral,
susceptible de causar danys a la salut dels treballadors.

En aquest sentit, l’article 14 de l’LPRL estableix l’obligació de l’empresari
d’adoptar “les mesures que siguin necessàries” per tal de protegir el treballador
dels danys que es puguin produir com a conseqüència dels riscos derivats del
treball.

Les mesures que ha d’adoptar l’empresari no es limiten a les previstes expressa-
ment en els textos legals, sinó que inclouen les que es deriven de la seva potestat
de direcció i organització empresarial.

L’empresari és responsable directe per la falta d’adopció de les mesures
que contribueixin a prevenir, evitar o corregir les situacions d’assetjament
moral patides pels treballadors tant com a conseqüència directa de la seva
conducta (bossing), com quan l’assetjament prové dels companys de la
víctima (mobbing pròpiament).

En aquest sentit, l’empresari ha d’actuar amb els mateixos principis que conduei-
xen al tractament de qualsevol altre risc laboral:

• obligació d’identificar el risc i valorar-lo

• obligació d’adoptar les mesures procedents per evitar-lo

Formes d’intervenció enfront de l’assetjament moral

Davant d’una situació d’assetjament moral en l’àmbit professional, el treballador
té la possibilitat d’actuar de diferents maneres:

• Accions davant la Inspecció de Treball. La Inspecció de Treball, d’ofici
o per la denúncia del treballador o de tercers, inicia l’actuació inspectora.
Aquesta pot derivar en la tramitació del procediment administratiu sanci-
onador corresponent, i implicar la imposició de les sancions pertinents
a l’empresari per incompliment dels preceptes corresponents de la Llei
d’infraccions i sancions de l’ordre social (LISOS).

• Acció del perjudicat sol·licitant l’extinció del contracte de treball. Per
iniciativa pròpia, el treballador pot sol·licitar, davant la jurisdicció social,
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Indemnització per extinció
del contracte per mobbing

Si el treballador sol·licita
l’extinció del contracte de treball

per incompliment greu de les
obligacions de l’empresari, i el

jutge li dóna la raó, es
condemnarà l’empresari a

indemnitzar el treballador com si
es tractés d’un acomiadament

improcedent: amb una
indemnització de quaranta-cinc

dies de salari per cada any
treballat, amb un màxim de
quaranta-dues mensualitats.

Els treballadors que
realitzen jornades de treball

maratonianes oblidant-se
del rellotge són candidats a

patir karoshi.

En els últims temps, s’està
introduint el terme

karojiatsu, d’origen japonès,
per fer referència als

suïcidis de treballadors
provocats per una quantitat

de treball excessiva.

l’extinció del contracte de treball per incompliment greu de les obligacions
del contracte per part de l’empresari, d’acord amb l’article 50.1.a de
l’Estatut dels treballadors, que estableix que aquest ha d’indemnitzar el
treballador.

• Reclamació contra l’empresari. El treballador pot reclamar una compen-
sació pels danys i perjudicis causats, davant la jurisdicció laboral o civil.

• Tramitació de procediment penal. Es pot tramitar un procediment penal
si l’actuació de l’empresari és constitutiva de delicte.

Article 173.1 del Codi penal

“El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”

Article 316 del Codi penal

“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando
legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma
que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las
penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”

3.2.8 El karoshi

El karoshi és un terme japonès que s’utilitza per parlar d’un tipus d’estrès laboral.

El karoshi fa referència a la mort de treballadors per excés de treball en
entorns laborals molt exigents, per motius de producció i poca preocupació
per la salut laboral.

El karoshi és més freqüent en homes que fan moltes hores extraordinàries i que
afegeixen, al temps de treball, el temps dels desplaçaments fins a la feina.

En aquests casos, hi ha una llarguíssima jornada laboral en un clima mantingut
d’estrès psicològic i en un ambient hostil que suposa una intensa fatiga per al
treballador.

La mort dels treballadors per karoshi es produeix per accident vascular cerebral
en forma d’hemorràgia o isquèmia (es coneix per les seves sigles AVC), o bé per
una cardiopatia isquèmica, en forma d’angina de pit o infart.

El grup de risc de treballadors candidats a patir aquesta mort sobtada seria el
dels que realitzen tasques laborals amb un alt grau d’exigència, baix suport
social, gran capacitat de decisió i entusiasme exagerat.

Mèdicament, no s’ha pogut demostrar la relació causa-efecte entre l’organització
laboral i la mort del treballador, entre altres coses perquè aquesta forma d’estrès
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laboral no es pot separar dels altres tipus d’estrès que pot patir el treballador (estrès
familiar, etc.), i podria existir una malaltia de base anterior que conduís al karoshi.
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Introducció

L’avaluació de riscos és una de les activitats preventives que legalment han de dur
a terme totes les empreses amb independència de la seva activitat productiva o
grandària.

En aquesta unitat didàctica, destacarem la importància que té aquesta avaluació
de riscos com a part integrant del cicle de millora contínua que ha d’aplicar
qualsevol empresa en la seva gestió, i no solament com a forma de compliment
d’una obligació legal, de la qual es deriven responsabilitats relatives a la seguretat
i salut dels treballadors.

Remarcarem la necessitat d’avaluar els riscos psicosocials, que s’han d’incloure
en el pla de prevenció de totes les empreses, i les diferents mesures d’intervenció
que es poden realitzar dins l’organització, per a la seva prevenció.

La unitat didàctica s’emmarca dins del crèdit Prevenció de riscos derivats de
l’organització i la càrrega de treball, que es divideix en dos grans blocs: les
tres primeres unitats es destinen a l’estudi de la psicosociologia del treball,
mentre que les tres següents es destinen a l’estudi de l’ergonomia. En la unitat
didàctica anomenada “Riscos psicosocials i organització del treball” s’estudien els
diferents riscos derivats de l’organització del treball, així com la seva identificació
i detecció; la unitat didàctica “L’estrès laboral” se centra en les conseqüències que
aquests riscos poden provocar, com l’estrès, el mobbingo el burnout ;mentre que
aquesta unitat tanca aquest primer bloc amb l’avaluació dels factors psicosocials
i la seva possible intervenció.

La unitat didàctica consta de quatre nuclis d’activitat. En el nucli “Metodologia
per a l’avaluació dels factors psicosocials”, estudiarem les circumstàncies laborals
en què es fa necessària l’avaluació d’aquests factors i el procés que s’ha de seguir,
identificant les diferents fases i fent especial esment dels requisits que ha de reunir
un mètode d’avaluació de riscos psicosocials, i destacarem la importància que té
comptar amb la participació dels treballadors en tot aquest procés.

En el nucli d’activitat “Tècniques per a l’avaluació dels riscos psicosocials (I):
inespecífiques”, coneixerem les diferents tècniques inespecífiques que es poden
utilitzar en la investigació psicosocial, com l’enquesta o l’entrevista. Posarem
de manifest les seves característiques, procediment per a la seva aplicació, i els
avantatges i inconvenients que planteja cadascuna d’elles.

El nucli d’activitat “Tècniques per a l’avaluació dels riscos psicosocials (II): espe-
cífiques”, ens aportarà una visió general de les diferents tècniques específiques per
realitzar l’avaluació dels factors de risc psicosocial en l’entorn de treball, distingint
entre els mètodes globals, els especialment dissenyats per valorar la presència dels
factors psicosocials, i els específics, que se centren en un col·lectiu o un factor
determinat, com l’avaluació de l’estrès.
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En el nucli d’activitat “Intervenció sobre l’organització i sobre les persones”,
analitzarem les diferents accions que es poden portar a terme en l’empresa per
tal de millorar les condicions de treball. Diferenciarem les mesures d’intervenció
centrades en l’organització, dirigides a combatre els riscos en el seu origen, de les
que actuen sobre l’individu, ajudant les persones a afrontar les situacions d’estrès.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient seguir una
metodologia d’estudi que comenci per fer una lectura del material teòric de cada
nucli d’activitat, i s’anirà aprofundint en l’estudi de cada concepte amb el material
que s’ofereix en els annexos, i amb la realització de les diferents activitats, casos
pràctics i exercicis d’autoavaluació que es proposen en el material web. Si es
volen ampliar els continguts, es poden consultar les pàgines web relacionades i la
bibliografia adjunta.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Determinar les desviacions dels factors de risc en els llocs de treball,
derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de la compa-
ració entre els valors dels riscos identificats, la normativa vigent, i els
criteris de referència i procediments de treball interns.

• Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball, segons
els valors dels paràmetres mesurats, les condicions dels factors de risc,
la gravetat dels efectes que poden produir en la salut, i el nombre de
persones afectades.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les
mesures de prevenció i les tècniques preventives aplicables als riscos
derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de documen-
tació i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i les tècniques preventives amb
els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball i els efectes
eliminatoris o reductors del risc que poden originar.

• Seleccionar les mesures de prevenció que es poden aplicar davant dels
riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons criteris
i priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.

• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats
de l’organització i la càrrega de treball, segons els factors de risc
presents en el lloc de treball, a partir del Pla general de prevenció,
les condicions de treball, les característiques de les mesures i els
procediments establerts d’implantació.

• Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives, segons els nivells
previstos d’eliminació o reducció dels riscos, a partir de dades anteri-
ors i posteriors de la implantació de les mesures.

• Controlar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball
en un ambient o procés de treball, a partir d’observacions i mesures
d’ambdós, de les característiques dels equips de treball, i de les
mesures preventives implantades.
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La intervenció preventiva
consisteix en l’elaboració de
propostes de millora i
correcció de riscos.

Prevenció de riscos
psicosocials

Si es disposa d’evidències
suficients que l’excés o
l’escassetat d’exigències
psicològiques en el treball, un
baix control sobre la tasca,
l’absència d’incentius, la manca
de suport de superiors i
companys en la realització del
treball, etc., són factors de risc
per a la salut, haurem d’actuar
per tal d’identificar aquests
factors de risc en els llocs de
treball i eliminar-los o
controlar-los.

Obligació d’avaluar els
riscos psicosocials

Des del punt de vista de la
legislació espanyola, les
empreses tenen la mateixa
obligació d’avaluar els riscos
psicosocials que, per exemple,
els riscos higiènics o mecànics
tradicionals, ja que s’han
d’avaluar tots els riscos que no
s’hagin pogut eliminar i que
afectin la salut i seguretat dels
treballadors.

1. Metodologia per a l’avaluació dels factors psicosocials

Els factors de risc psicosocial han estat considerats amb freqüència com a realitats
excessivament complexes i difícils d’avaluar. A aquest fet, s’afegeix que les
intervencions preventives que s’han de portar a terme requereixen canvis en
l’organització del treball que sovint són considerats pels empresaris com una
interferència a la seva esfera de competència exclusiva.

Tanmateix, aquest plantejament és insostenible per dur a terme una política de
prevenció adequada. Igual que ocorre amb la resta de factors de risc presents en
l’ambient laboral, amb els riscos psicosocials s’ha d’actuar de manera preventiva
per evitar que exposicions conegudes a determinats riscos causin problemes
esperats, i per als quals es disposa de criteris d’acció i recursos suficients.

L’avaluació psicosocial té com a finalitat obtenir un diagnòstic de la situació
laboral, valorant la influència dels diferents factors psicosocials. A partir de
l’anàlisi realitzada, es proposaran intervencions o accions preventives que
actuïn directament sobre els treballadors, sobre els sistemes organitzatius o
sobre ambdós.

1.1 Necessitat d’avaluar els factors psicosocials

D’acord amb la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals (LPRL), l’empresari
té l’obligació d’avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors
de la seva empresa com un pas previ a la planificació de l’acció preventiva.
Entre aquests riscos, es troben els de caràcter psicosocial. L’article 16.2.a de
l’esmentada llei defineix el contingut d’aquesta obligació.

Article 16.2.a de la Llei de prevenció de riscos laborals

“L’empresari ha de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut
dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l’activitat, les
característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin de desenvolupar-
los. Aquesta mateixa avaluació s’ha de fer en ocasió de l’elecció dels equips de treball, de
les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L’avaluació
inicial ha de tenir en compte les altres actuacions que s’hagin de desenvolupar de
conformitat amb allò que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i
activitats d’especial perillositat. L’avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions
de treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió
dels danys per a la salut que s’hagin produït.

Quan a partir del resultat de l’avaluació fos necessari, l’empresari ha de realitzar controls
periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors en la prestació dels
seus serveis, per tal de detectar situacions potencialment perilloses.”
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Avaluació de riscos:
primera activitat preventiva

L’avaluació de riscos constitueix,
per si mateixa, una activitat

preventiva, la primera i la més
important, ja que es dirigeix a

identificar els perills i els factors
de risc presents en l’ambient de

treball, i a preveure els possibles
danys per tal d’eliminar-los o

minimitzar-los.

Salut organitzativa

L’actual enfocament de la salut
laboral té en compte tant les

condicions ambientals del treball
com la seva organització

respecte a la salut física, mental i
social. La interacció entre
aquests elements obliga a

relacionar l’estat de salut de les
organitzacions amb la salut dels

seus treballadors, i destaca el
paper dels factors organitzatius

en els temes de salut laboral.

El Reglament dels serveis de prevenció defineix l’avaluació de riscos com
el procés dirigit a determinar la magnitud dels riscos que no s’hagin pogut
evitar, i obtenir la informació necessària perquè l’empresari estigui en
condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar
mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que s’han
d’adoptar (art. 3.1).

L’article 3.1 de la Llei de prevenció de riscos laborals

“Quan de l’avaluació realitzada resulti necessària l’adopció de mesures preventives, s’han
de posar clarament de manifest les situacions en què sigui necessari:

1. Eliminar o reduir el risc, mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de
protecció col·lectiva, de protecció individual, o de formació i informació als treballadors.

2. Controlar periòdicament les condicions, l’organització i els mètodes de treball i l’estat de salut
dels treballadors.”

L’article 3.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals

“D’acord amb allò que preveu l’article 33 de l’LPRL, l’empresari haurà de consultar els
representants dels treballadors, o els propis treballadors en absència de representants, a
propòsit del procediment d’avaluació a utilitzar en l’empresa o centre de treball.”

L’avaluació de riscos ha de preveure tots els factors de risc presents en el lloc de
treball ja que, a la pràctica, moltes empreses centren les seves avaluacions en els
riscos físics més tradicionals i deixen de banda els de naturalesa psicosocial.

La necessitat d’avaluar els riscos psicosocials es fonamenta en diversos motius:

• La normativa obliga a considerar aquests riscos com a derivats del treball,
atesa l’evidència que unes males condicions psicosocials en el treball tenen
efectes nocius sobre la persona del treballador i, per tant, també sobre
l’empresa. Aquests efectes no són solament de tipus psicològic, com l’estrès
o la depressió, sinó també orgànics, i afecten diversos sistemes funcionals
i fomenten els riscos de patir nombroses malalties com, per exemple, les
cardiovasculars.

• Tots els factors de treball estan més o menys interrelacionats. D’aquesta
manera, els problemes que afecten un àmbit concret poden acabar afectant
tot el conjunt. Sovint, els riscos psicosocials contribueixen a l’aparició
d’accidents de treball, i també generen comportaments addictius com el
tabac o l’alcohol, que posen en perill la salut i seguretat dels treballadors.

• Els mateixos treballadors posen en relleu la importància que tenen aquests
factors psicosocials i l’organització del treball en nombrosos estudis realit-
zats. Una bona avaluació de riscos psicosocials és una eina de gestió que
pot ajudar una empresa a millorar en diversos àmbits de



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 11 Avaluació dels factors psicosocials. Intervenció psicosocial

Política proactiva

La Llei 31/1995 de prevenció de
riscos laborals estableix un
conjunt de mesures perquè les
relacions entre el treball i la salut
es regulin des del punt de vista
proactiu, és a dir, s’estableixen
normes amb la finalitat de tenir
la possibilitat d’anticipar-se als
esdeveniments i evitar possibles
efectes perjudicials del treball
sobre la salut.

la seva organització, ja que els riscos psicosocials no solament comporten
tenir treballadors menys sans i més exposats a accidents, sinó també
empreses menys productives, amb més problemes de qualitat i amb menys
expectatives.

Els factors psicosocials afecten la productivitat

Els factors psicosocials no solament són la causa de nombroses baixes en l’àmbit
psicosocial com, per exemple, a causa d’una depressió, sinó que incrementen l’absentisme
de manera generalitzada, o bé produint baixes o bé allargant-ne la durada. Moltes baixes
per malaltia comuna es produeixen per unes males condicions psicosocials, la qual cosa
suposa pèrdues de productivitat considerables.

L’avaluació de riscos respon a una política proactiva, és a dir, d’anticipació
de les necessitats en matèria preventiva, i no a una política reactiva, que
adopta mesures en funció dels problemes que van apareixent.

1.2 Quan s’han d’avaluar els factors psicosocials

La decisió de realitzar una avaluació de riscos psicosocials en el lloc de treball pot
obeir a circumstàncies diferents:

• Per detectar o constatar que hi ha problemes de tipus psicosocial en àrees
específiques de l’empresa -com pot ser un determinat departamento bé en
tota l’organització, a partir de determinats indicadors com, per exemple,
un increment de l’absentisme laboral, una disminució de la productivitat,
queixes generalitzades per part dels treballadors, etc.

• Com a part integrant de l’avaluació inicial de riscos, que s’ha de realitzar
quan es crea un nou centre de treball o quan s’amplia.

• Quan es produeixi qualsevol modificació en l’organització del treball, com
pot ser la incorporació de nous treballadors o nous equips de treball,
introducció de noves tecnologies en el procés productiu, variacions en
l’organigrama de l’empresa, <newcontent> ampliació de les instal·lacions
i augment de plantilla, etc.</newcontent>

Exemple d’ampliació d’empresa

Una empresa dedicada a la fabricació de cervesa necessita ampliar la planta embotelladora
com a conseqüència de les exigències de la producció. Aquest fet ens portarà a actualitzar
l’avaluació inicial de riscos, ja que s’hauran de rectificar i s’hauran d’avaluar els nous riscos
que puguin originar les noves instal·lacions.

• Per realitzar una avaluació de riscos específica per grups de treball, sectors
d’activitat o riscos específics, a partir d’una avaluació general anterior.
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Identificació dels factors de
risc

En la identificació dels factors de
risc, es tracta de detectar les

condicions de treball per a les
quals hi ha demostració

científica del seu efecte nociu per
a la salut dels treballadors.

Circumstàncies a
l’avaluació de riscos

En l’avaluació de riscos, haurem
de tenir en compte totes les

circumstàncies que caracteritzen
el lloc de treball (fix, mòbil,

provisional, etc.), la classe de
procés (en cadena, repetitiu, nou,

etc.), les característiques de la
tasca (monòtona, ocasional, d’alt
risc, etc.), la complexitat tècnica,

etc.

• Per verificar que les mesures preventives per a la protecció de la seguretat i
salut dels treballadors són les adequades per a l’organització.

• Com a conseqüència de determinats requisits legals, per detectar possibles
riscos psicosocials amb la intenció d’establir millores per a la salut dels
treballadors.

1.3 Fases de l’avaluació dels factors psicosocials

Per portar a terme l’avaluació dels riscos psicosocials, haurem d’observar un
procés complex que comprèn diverses etapes interrelacionades (figura 1):

1. Identificació dels factors de risc.

2. Identificació dels treballadors exposats.

3. Selecció de la metodologia i de les tècniques d’investigació que s’han
d’aplicar.

4. Planificació i aplicació de la metodologia.

5. Anàlisi dels resultats i elaboració de l’informe.

6. Elaboració i posada en marxa d’un programa d’intervenció.

7. Seguiment i control de les mesures adoptades.

Al llarg de totes les fases de l’avaluació dels factors psicosocials, haurem de
tenir sempre presents els principis de l’acció preventiva establerts en l’article
15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, que informaran tot el procés.

Article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals

“Principis de l’acció preventiva: [. . . ]

1. Evitar els riscos.

2. Avaluar els que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos al seu origen.

4. Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, i a
l’elecció dels equips i mètodes de treball i de producció, per tal de, particularment, atenuar el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes d’aquest en la salut.

5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

6. Substituir allò que és perillós per allò que comporti poc o cap perill.

7. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en
el treball.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 13 Avaluació dels factors psicosocials. Intervenció psicosocial

En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit
trobareu un esquema més
ampliat amb les fases de
l’avaluació dels factors
psicosocials.

La importància de
l’experiència

Els treballadors poden aportar
una valuosa informació respecte
a l’activitat que hem d’avaluar, ja
que poden descriure amb
exactitud les funcions que
realitzen, els hàbits de treball, les
precaucions que prenen, els
problemes que es plantegen, els
factors de risc i les deficiències
del sistema de prevenció, a més
de proposar millores.

8. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.

9. Donar les instruccions necessàries als treballadors.”

Les quatre primeres fases en l’avaluació dels factors psicosocials formen part de
l’etapa d’anàlisi dels factors de risc psicosocial. Si li sumem la fase següent
d’anàlisi dels resultats, passem d’una dimensió cognitiva del procés d’avaluació
a una dimensió pròpiament avaluativa, que haurà d’incloure una conclusió sobre
si les condicions de treball a què estan exposats els treballadors són adequades
des del punt de vista psicosocial per a la realització de la feina i, en cas que no
ho siguin, establir les prioritats d’intervenció. Si afegim les dues últimes fases
-elaboració d’un programa d’intervenció i la seva posada en marxa, seguiment i
control-, obtindrem el que s’anomena la gestió dels riscos, que engloba el conjunt
de totes les fases.

Figura 1.1. Fases de l’avaluació dels factors psicosocials

En el procés d’avaluació dels factors psicosocials, els coneixements tècnics
s’han de conjugar amb els coneixements derivats de l’experiència. Per aquest
motiu, per a la viabilitat del procés, és fonamental la participació de tots els
implicats, des del compromís per part de la direcció fins a la implicació dels
treballadors i els seus representants, passant pels comandaments intermedis.

La direcció de l’empresa i els treballadors manifestaran diferència d’interessos
en les activitats preventives, als quals se sumaran els interessos dels tècnics de
prevenció de riscos laborals. Per tant, cal destacar la importància d’assolir un
compromís de cooperació que permeti conjugar aquesta divergència d’interessos,
especialment en matèria de riscos psicosocials, en què no hi ha una regulació
ni uns criteris tècnics comunament acceptats. La direcció ha d’assumir la seva
responsabilitat en aquesta matèria, fent partícips els treballadors, que s’hauran de
tenir en compte en la planificació i presa de decisions sobre les diferents fases
d’aplicació d’aquest procés.

Empresaris, tècnics de prevenció i
treballadors han d’unir esforços en
les activitats preventives.
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Interacció ambient-subjecte

El personal sanitari de les unitats
de cures intensives han de

dedicar molta atenció a la cura
de malalts terminals que, a més,

necessiten unes condicions
ambientals de ventilació, calor i

humitat especials.
Malauradament, alguns moren
de manera inevitable. Aquesta
situació esgota la capacitat de

molts treballadors. D’altres, més
preparats, però, resisteixen més

temps aquestes condicions de
treball.

L’avaluació és un procés sociotècnic en el qual els tècnics de prevenció, els
agents socials i els treballadors implicats han de col·laborar.

1.3.1 Identificació dels factors de risc

En la fase d’identificació dels factors de risc durant l’avaluació dels riscos
psicosocials, es delimitaran i definiran els factors de risc psicosocial i l’objectiu
de l’avaluació, tenint en compte la interrelació que tenen els diferents aspectes del
treball i la resta dels factors de risc implicats.

Hem de considerar que, des del punt de vista psicosocial, una situació de treball en
si mateixa no produeix efectes nocius per a la salut dels treballadors, considerada
aïlladament, sinó que dependrà de la capacitat de cada individu per afrontar les
múltiples exigències del lloc de treball.

Els riscos psicosocials estan relacionats amb les interaccions entre el
contingut del treball, la seva organització, els sistemes de gestió i les
condicions mediambientals i organitzatives, d’una banda, i les capacitats
i necessitats dels treballadors, d’una altra. Són les interaccions ambient-
subjecte les que determinen el dany sobre la salut dels treballadors.

En la figura 1.2, es representen totes les circumstàncies que s’han de tenir en comp-
te a l’hora de valorar aquests factors psicosocials, ja que les seves repercussions
sobre la salut depenen de com es viu la interacció individu condicions de treball.
Les diferències individuals determinen la vivència de les condicions de treball: les
persones tenen diferents motivacions, capacitats, personalitat, etc., la qual cosa
les fa diferents entre elles. Això comporta que, davant d’una mateixa situació, les
reaccions siguin molt diverses.

Figura 1.2. Interacció individu-condicions de treball

En intervenir en una situació de treball s’ha de tenir en compte, d’una
banda, el contingut del treball i l’entorn en què es desenvolupa; i, de
l’altra, la persona, amb les seves característiques individuals i el seu entorn
extralaboral.
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Per tal d’identificar tots els aspectes a avaluar, haurem de realitzar una cerca de
fonts d’informació sobre la situació objecte d’estudi. Aquestes consistiran en el
següent:

Haurem de revisar els documents
que puguin aportar informació sobre
la investigació.

1. Entrevistes amb els diversos interlocutors afectats: treballadors i els seus
representants, empresaris i tècnics de prevenció, entre d’altres.

2. Revisió documental d’estadístiques, informes, avaluacions anteriors, etc.
que puguin aportar informació sobre l’estudi:

(a) Dades generals sobre l’empresa: antiguitat, règim de treball (horaris,
torns, etc.), sistema de salaris i de promoció, equipaments i serveis,
organigrama, etc.

(b) Característiques del personal de la plantilla: edat, sexe, estat de salut,
discapacitats, antiguitat en l’empresa i en el lloc de treball, formació,
etc.

(c) Aspectes que afecten el personal: absentisme, malalties, permisos,
sinistralitat, declaracions d’incapacitat, rotació del personal, sancions,
etc.

(d) Aspectes que afecten la producció: rebuig del client, disminució de
la producció, avaries, tancaments temporals, qualitat de la producció,
etc.

(e) Actes i informes del comitè de seguretat i salut, servei de prevenció,
comitè d’empresa, etc.

3. L’observació in situ de les àrees i llocs de treball mentre es desenvolupen
les diferents feines, les operacions de manteniment i neteja, etc., resulta de
gran importància per deixar constància de les possibles desviacions entre
els procediments de treball teòrics i els procediments reals.

4. Serà convenient una revisió bibliogràfica per consultar d’altres estudis, teori-
es i coneixements, relacionats amb el tema, conèixer l’opinió d’especialistes,
etc.

1.3.2 Identificació dels treballadors exposats

Un cop determinat el conjunt de factors de risc que componen l’objecte del
nostre estudi, amb la informació obtinguda haurem de decidir quins sectors,
departaments, llocs de treball, etc. s’han d’analitzar per tal d’identificar els
treballadors exposats a aquests riscos.

S’han d’identificar els treballadors
exposats als riscos dins dels
diferents departaments.

Si el nombre de treballadors afectats és petit, serà possible estendre l’estudi a tot
el seu conjunt, mentre que, per a una població gran de treballadors, serà necessari
seleccionar una mostra representativa mitjançant tècniques estadístiques. En la
figura 1.3, es representa gràficament la relació entre població i mostra.
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Tècniques d’investigació
psicosocial més utilitzades

Les següents són algunes de les
tècniques d’investigació més

utilitzades:

• enquesta

• entrevista

• observació

• grups de discussió

• escales

Les tècniques
d’investigació per avaluar

els riscos psicosocials
s’estudien en el nucli

d’activitat “Tècniques per
a l’avaluació de riscos

psicosocials (I):
inespecífiques”.

Figura 1.3. Representació gràfica de la relació entre població i mostra

En tot cas, cal tenir en compte que, des del punt de vista psicosocial, l’anàlisi
supera sovint l’àmbit del lloc de treball, ja que les relacions psicosocials no són
considerades aïlladament a l’efecte de determinar la repercussió que poden tenir
en la salut dels treballadors.

1.3.3 Selecció de la metodologia i de les tècniques d’investigació que
s’han d’aplicar

En la fase de selecció de la metodologia i de les tècniques d’investigació durant l’a-
valuació dels riscos psicosocials, es tracta de seleccionar el mètode d’investigació
-que constitueix el conjunt del procés investigadori les tècniques d’investigació
(que són les eines que utilitza el mètode) que s’aplicaran en l’avaluació de riscos.
En la taula 1.1, es posen de manifest les diferències bàsiques entre el mètode i les
tècniques d’investigació.

Taula 1.1. Diferències bàsiques entre mètode i tècnica

Mètode Tècnica

Definició Es refereix al conjunt del procés
investigador.

Instruments, eines i passos del mètode,
subordinats al seu propòsit.

Nivell Teòric Pràctic

Respon a les
qüestions

Per què es fa així? Com es fa?

Les tècniques d’investigació són instruments per a la recollida, tractament
i anàlisi de la informació.

Segons la naturalesa del problema a avaluar s’aplicaran mètodes quantitatius,
mètodes qualitatius o la combinació d’ambdós. L’elecció d’aquests haurà de ser
objecte de consulta als treballadors o els seus representants, segons el que estableix
el Reglament dels serveis de prevenció (art. 3.2).

Els mètodes quantitatius o distributius permeten una descripció de la població es-
tudiada (percentatges, etc.), una quantificació del risc o l’establiment de relacions
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Exemples de mètodes
quantitatius

Alguns exemples de mètodes
quantitatius consisteixen a
quantificar el nombre de
persones d’una empresa que ha
rebut una determinada formació
específica en matèria de salut
laboral, determinar si hi ha
alguna relació entre impartir
aquesta formació als treballadors
i l’aparició d’accidents de treball,
etc.

Combinar el mètode
quantitatiu i el qualitatiu

Es poden decidir les variables
que s’han d’incloure en
l’elaboració del qüestionari
d’una determinada enquesta que
es vol realitzar als treballadors
d’una empresa (mètode
quantitatiu) amb la tècnica de
grups de discussió, pròpia del
mètode qualitatiu.

Per ampliar la informació
sobre els requisits que ha
de reunir un mètode,
consulteu la secció
“Annexos” del web del
crèdit.

numèriques entre les variables seleccionades. S’utilitzen quan es volen analitzar
els aspectes en què l’objecte de la descripció es basa en la quantitat, amb els
seus increments i decrements. La tècnica que més s’aplica a aquest mètode és
l’enquesta.

Els mètodes qualitatius o estructurals proporcionen informació sobre les raons
per les quals una població determinada pensa i actua d’una manera determinada
enfront de diverses situacions laborals. Les tècniques més aplicades en aquest
mètode són els grups de discussió i l’entrevista, tant semidirigida com dirigida
en profunditat.

Una acció combinada dels mètodes quantitatius i qualitatius serà la millor
opció per solucionar les deficiències d’un mètode amb els avantatges de
l’altre, en els casos en què es requereixi.

Procediment d’avaluació

El Reglament dels serveis de prevenció estableix, en l’article 5.2, el següent: “si existís
normativa específica d’aplicació, el procediment d’avaluació hauria d’ajustar-se a les
condicions concretes establertes en aquesta”.

El tercer paràgraf d’aquest article preveu, per als casos en què no hi hagi una reglamentació
específica, la utilització d’altres mètodes o criteris per ser tinguts en compte en l’avaluació:

• Normes UNE (una norma espanyola).

• Guies i altres documents de suport publicats per organismes competents, com l’Institut
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), guies del Ministeri de Sanitat i Consum,
organismes de les comunitats autònomes. . .

• Normes i recomanacions de les entitats reconegudes internacionalment, com la Comissió
Europea, l’Organització Internacional del Treball, l’Organització Mundial de la Salut, normes
ISO, etc.

• Mètodes, instruccions, guies i altres documents similars d’entitats de reconegut prestigi en la
matèria que ofereixin un nivell de confiança equiparable als anteriors (mútues, associacions
professionals, sindicats, organitzacions empresarials, associacions de fabricants, universitats,
etc.).

El portal de l’INSST publica la
documentació que elabora aquest
òrgan en matèria de prevenció de
riscos laborals com, per exemple,
notes tècniques de prevenció, fitxes i
notes pràctiques, guies i criteris, etc.

Per tal d’arribar a una prevenció racional i efectiva, cal utilitzar metodologies
d’avaluació vàlides, útils i fiables que ens permetin identificar i mesurar les
exposicions als factors de risc.

Podem diferenciar dos tipus de requisits que ha de reunir un mètode d’avaluació
per tal de garantir que l’avaluació de riscos i la proposta d’acció preventiva
corresponent es portin a terme de manera idònia: requeriments científics i
requeriments operatius.
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Psicometria

La psicometria és la branca de la
psicologia que tracta de mesurar

els fenòmens psíquics mitjançant
tècniques estadístiques. Ens

permet construir tests
estandarditzats i establir les

regles de mesura de les
característiques psicològiques.

La validesa analitza la
utilitat d’un test o d’un altre

instrument de mesura per a
un objectiu concret.

Validesa del mètode
d’avaluació

Sense estudis de validesa que
avalin un mètode d’avaluació, les

puntuacions resultants no tenen
interpretacions contrastades.

Una inferència és la
deducció d’una cosa a partir

d’una altra, una conclusió.

Requeriments científics d’un mètode d’avaluació

Un mètode d’avaluació de riscos psicosocials ha de ser una metodologia integral
amb fonament científic (tant en la psicologia de la seguretat i salut en el treball
com en la psicometria) que permeti realitzar, a les empreses i els professionals
de la prevenció, una avaluació dels riscos psicològics, comportamentals, socials i
organitzacionals que afecten la seguretat i salut dels treballadors.

La qualitat d’un mètode d’avaluació de riscos psicosocials depèn de la
base científica que el fonamenta.

Destacarem quatre tipus de requeriments científics:

1) Que estigui basat en evidències científiques. La base conceptual del mètode
d’avaluació (que és la que en determina els continguts i estableix què mesura)
ha d’estar fonamentada en evidències científiques que relacionin la salut amb els
factors psicosocials laborals en què se centra.

2) Que estigui validat. La validesa és la propietat més important d’un instrument
de mesura. Ens indica que s’ha comprovat que l’instrument que s’ha d’usar mesura
de manera efectiva allò que estableix el mètode.

La validesa d’un mètode és l’exactitud amb què el mètode permet realitzar
procediments de mesura de manera significativa i adequada, en el sentit que
mesuri realment els trets o variables que volem. Un test o instrument de
mesura, la fiabilitat del qual és coneguda, serà vàlid si mesura allò perquè va
ser construït.

Els estudis de validesa indiquen què signifiquen les puntuacions obtingudes
en els tests o altres instruments de mesura, i permeten establir quines són les
interpretacions possibles, validades, d’aquestes puntuacions.

Comprovació de la validesa del mètode d’avaluació

La forma més utilitzada en psicosociologia per explorar la validesa del mètode d’avaluació
és, quan s’utilitza la tècnica del qüestionari, la comprovació de la validesa de contingut i de
constructe.

La validesa de contingut examina el grau en què el contingut del test recull el conjunt
de situacions o comportaments sobre els quals es volen realitzar les inferències o
interpretacions. S’ha de poder verificar que l’instrument de mesura inclou tots els
components rellevants del que vol mesurar.

La validesa de constructe té com a propòsit validar la teoria subjacent en el sistema
d’avaluació o mesura. Vol demostrar que, usant la tècnica proposada (en aquest cas,
el qüestionari) , és possible reproduir les associacions, conegudes per investigacions
anteriors, entre els factors psicosocials que mesura i els indicadors de salut vàlids. Els
constructes són els que determinen quines conductes s’han de relacionar per a la seva
observació i la situació en què s’aplicaran.

Per realitzar aquesta anàlisi, s’ha d’haver utilitzat el qüestionari en una mostra
representativa de la població ocupada.
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El constructe

El constructe és un concepte
adoptat de manera deliberada i
conscient per a un propòsit
científic especial. És una idea o
model que s’ha construït a partir
de realitats que no tenen
existència pròpia, sinó que són
fruit de relacions entre realitats
existents i dimensions
mesurables. Per exemple, la
personalitat seria el constructe
que dóna nom al resultat de la
combinació de diferents
característiques (simpatia,
generositat, etc.) que es
relacionen entre elles, però no és
una cosa que existeixi per si
mateixa.

La fiabilitat ens mostra en
quina mesura obtindrem
resultats similars en
condicions similars.

Observació participativa

Els riscos psicosocials tenen a
veure amb condicions de treball
que són difícilment observables
si no es compta amb la
participació dels treballadors, ja
que la definició dels objectius del
treball, el suport dels superiors
en la realització de les tasques,
les exigències emocionals de la
feina... són situacions difícilment
identificables a simple vista.

Quan s’utilitzen tècniques qualitatives, l’estudi de validesa es basa en l’explicitació de tots
els passos realitzats durant el procés, en donar a conèixer com s’ha arribat als resultats.

El mètode ha de fer pública la informació referent a la seva validesa, des del punt
de vista de la manera com s’ha desenvolupat (procedència de les preguntes, etc.),
fins a la demostració de la seva validesa.

3) Que sigui fiable. La fiabilitat és un criteri de qualitat relacionat amb la precisió
de les mesures obtingudes amb un test. Respon a la necessitat de controlar
el component d’error present en tots els instruments de mesura. Es quantifica
mitjançant el coeficient de fiabilitat i l’error típic de mesura. Proporciona
informació sobre l’estabilitat temporal de les puntuacions obtingudes amb el test
i la consistència interna del test.

Un mètode és fiable quan s’ha comprovat que totes les mesures que
l’instrument produeix són repetibles, perquè deriven del mètode, i no de les
característiques de la persona que l’usa o d’altres factors externs.

La informació sobre la fiabilitat del mètode ha d’aparèixer en el manual del
mètode, que ha d’incloure els indicadors estadístics més usuals.

4) Que sigui participatiu. Si bé per avaluar d’altres factors de risc comptem
amb instruments de mesura com el sonòmetre (per mesurar la intensitat del so)
o el luxímetre (per mesurar la intensitat de la llum), quan avaluem els riscos
psicosocials no hi ha cap aparell que identifiqui i mesuri la manera de treballar,
és a dir, l’organització del treball. Aquí rau la importància que té per als mètodes
d’avaluació psicosocial comptar amb l’experiència dels treballadors, ja que el que
avaluem és com es treballa, i no quin treball fem.

Haurem d’utilitzar les diferents tècniques qualitatives (com les entrevistes o els
grups de discussió) i quantitatives (com els qüestionaris de resposta individual,
voluntària, anònima i confidencial), segons quina sigui la més adequada per a
cada ocasió, tenint en compte que són complementàries, no excloents.

La tècnica del qüestionari individual, per exemple, resultarà indicada per realitzar
mesuraments de manera massiva, ja que és un procediment estandarditzat que
permet obtenir informació d’un ampli grup de persones. Tanmateix, aquesta
tècnica es veurà reforçada amb l’ús d’altres tècniques qualitatives quan l’objectiu
no sigui tant descriure com comprendre.

Requeriments operatius d’un mètode d’avaluació

El mètode d’avaluació dels riscos psicosocials ha d’oferir tots els materials pràc-
tics necessaris per fer-ne factible l’ús en les empreses. Ha de disposar dels manuals
que expliquin els mètodes d’anàlisi, criteris de valoració, dimensions psicosocials
que identifica, i oferir d’altres materials com, per exemple, fulls informatius i
eines com la base de dades i el programari informàtic per al processament de la
informació, necessaris per a la seva aplicació.
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Esperit de prevenció

L’esperit de la prevenció és
garantir que el treball no sigui

nociu per a la salut, amb
independència de l’activitat,
l’ocupació o qualsevol altra

condició social dels treballadors.

Tota la documentació que el mètode d’avaluació ha de posar a disposició per
fer-lo operatiu permet que es conegui el seu sistema d’aplicació, i fa que els
resultats siguin comprensibles per als agents socials implicats en el procés
d’avaluació.

Destacarem quatre tipus de requeriments operatius:

1) Que no sigui complex. Es tracta d’utilitzar un instrument que sigui manejable
per a l’empresa, que permeti la identificació dels factors de risc amb el menor
nivell de complexitat possible, ja que això facilita la identificació del problema i,
consegüentment, la recerca d’alternatives organitzatives més saludables.

2) Que comprengui la màxima diversitat d’exposicions. L’instrument ha
de ser capaç d’identificar i mesurar tota la diversitat d’exposicions als riscos
psicosocials que es pugui produir en l’empresa. La utilització de les mateixes
definicions i instruments de mesura per a les diferents activitats i ocupacions que
es desenvolupen en l’empresa permet establir comparacions i, a més, garanteix
l’equitat.

L’avaluació amb mètodes universals, aplicables a tot tipus d’activitats
econòmiques i llocs de treball, assegura que s’atorgui la mateixa importància
a la salut de tots els treballadors, independentment de la duresa de les seves
condicions de treball.

3) Que presenti els resultats per unitats d’anàlisi. L’instrument ha d’oferir
informació quantitativa sobre els diferents nivells d’exposició que hi pugui haver
en l’empresa, atenent les seves unitats de gestió (seccions i departaments), unitats
funcionals (llocs de treball), condicions de treball (jornada, relació contractual,
antiguitat, etc.) i característiques sociodemogràfiques (sexe, edat, etc.). Aquesta
presentació múltiple dels resultats permet localitzar millor el problema d’exposi-
ció i visualitzar les desigualtats, en cas que n’hi hagi.

4) Que utilitzi valors poblacionals de referència per valorar les exposicions.
A diferència del que passa amb altres tipus de riscos, com en el cas dels riscos
higiènics, per als riscos psicosocials no es poden establir valors límit d’exposició;
per tant, per protegir la salut dels treballadors, hem de valorar les exposicions
utilitzant nivells de referència poblacionals. Aquests valors s’obtindran mitjançant
una enquesta representativa de la població ocupada, i s’utilitzaran per comparar-
los amb els valors que s’han obtingut en l’empresa que s’avalua. El resultat
d’aquesta comparació presentarà la situació d’exposició de l’empresa amb relació
a la situació teòricament ideal des del punt de vista de la salut.

En la taula 1.2, es resumeixen els principals requisits que ha de reunir un mètode
d’avaluació de riscos per tal de garantir-ne la idoneïtat.

Taula 1.2. Principals requisits que s’exigeixen a un mètode d’avaluació

Requeriments científics Requeriments operatius

Que es basi en evidències científiques. Que no sigui complex.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 21 Avaluació dels factors psicosocials. Intervenció psicosocial

Recollida de dades i
selecció d’una mostra

Una recollida minuciosa de les
dades seguint tots els passos
marcats pels objectius, la
selecció d’una mostra idònia,
escollir els mètodes amb les
tècniques adequades, etc. ens
informaran sobre les causes reals
dels problemes.

Taula 1.2 (continuació)

Requeriments científics Requeriments operatius

Que estigui validat. Que comprengui la màxima diversitat d’exposicions.

Que sigui fiable. Que presenti els resultats per unitats d’anàlisi.

Que sigui participatiu. Que utilitzi valors poblacionals de referència.

1.3.4 Planificació i aplicació de la metodologia

En la fase de planificació i aplicació de la metodologia durant l’avaluació dels
riscos psicosocials, es realitzarà el treball de camp, que consisteix en l’obtenció de
dades o recollida d’informació sobre el terreny per poder obtenir un coneixement
complet de la situació. Es portarà a terme mitjançant enquestes, entrevistes,
visites, grups de discussió, etc.

L’entrevista és una tècnica per
obtenir la informació que es
necessita d’un subjecte seleccionat.

Aquesta activitat requereix la col·laboració i participació dels treballadors selec-
cionats, els quals s’ha d’informar amb l’antelació suficient per tal de posar-se
d’acord amb ells i no realitzar-la per sorpresa.

És importat que dediquem els recursos suficients a la fase de planificació prèvia,
ja que haurem d’analitzar tots els detalls per tal d’evitar confusions que ens
podrien falsejar les dades. Ens haurem d’encarregar, per exemple, de donar les
explicacions prèvies als participants de la investigació, assegurar la veracitat i la
custòdia de les dades, decidir el moment de la jornada en què es recolliran les
dades, el lloc on s’efectuarà, la documentació que s’utilitzarà, etc.

1.3.5 Anàlisi dels resultats i elaboració de l’informe

Amb la informació prèviament obtinguda a partir del treball de camp, en la fase
d’anàlisi dels resultats es procedirà al tractament de les dades segons la naturalesa
quantitativa o qualitativa d’aquests.

L’anàlisi dels resultats ens portarà a determinar les veritables causes que
condicionen la situació que és objecte d’estudi, i la presència dels possibles
problemes que originin unes males condicions psicosocials de treball. En
aquest sentit, cal considerar que un problema pot tenir diferents causes i que,
per eliminar-lo, caldrà identificar-ne les causes reals, i no les aparents.

En aquesta fase, s’haurà de procedir a una valoració dels riscos per tal de posar les
mesures necessàries per evitar-los, controlar-los o reduir-los. Per dur a terme una
correcta avaluació del risc, combinarem mètodes quantitatius (gravetat dels danys,
probabilitat, població exposada...) amb els mètodes qualitatius (expectatives i
peticions dels treballadors...).



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 22 Avaluació dels factors psicosocials. Intervenció psicosocial

S’ha d’evitar l’adopció de
mesures que millorin

l’exposició a un factor de
risc quan això impliqui

empitjorar l’exposició a un
altre.

El Reglament dels serveis de prevenció, en l’article 5.1, posa de manifest el paper
que tenen els treballadors en aquest procés de recollida i anàlisi de la informació.

Article 5.1 del Reglament dels serveis de prevenció

“A partir de la informació obtinguda sobre l’organització, característiques i complexitat del
treball, sobre les matèries primeres i els equips de treball existents en l’empresa, i sobre
l’estat de salut dels treballadors, s’ha de procedir a la determinació dels elements perillosos
i a la identificació dels treballadors que hi són exposats; a continuació s’ha de valorar el
risc existent en funció de criteris objectius de valoració, segons els coneixements tècnics
existents, o consensuats amb els treballadors, de manera que es pugui arribar a una
conclusió sobre la necessitat d’evitar o de controlar i reduir el risc.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, s’ha de tenir en compte la informació rebuda
dels treballadors sobre els aspectes assenyalats.”

Els resultats de l’anàlisi de la informació s’hauran de fer constar en un informe
redactat de manera clara i exhaustiva que reflecteixi les característiques de l’estudi,
incloent-hi els mètodes i tècniques que s’han elegit, la població participant, les
variables analitzades, etc.

Els resultats de l’anàlisi s’hauran de
reflectir en un informe.

1.3.6 Elaboració i posada en marxa d’un programa d’intervenció

A partir de la interpretació dels resultats de l’informe, es procedirà a la
seva discussió i reflexió amb els interlocutors socials. Es tracta d’arribar
a conclusions que ens permetin identificar les intervencions preventives
necessàries i més idònies, que s’hauran d’adoptar de manera consensuada
entre els investigadors, els representants de l’empresa i dels treballadors.

Cal tenir en compte que les propostes de mesures preventives s’han de concretar
successivament en termes operatius, sense tenir la necessitat de realitzar un estudi
detallat de cadascuna de les propostes, amb la finalitat de no demorar la posada
en pràctica de les mesures per a les quals ja hi ha prou informació i grau d’acord
entre directius i representants dels treballadors, i els treballadors implicats.

Aquest procés cerca definir les prioritats i proposar un programa d’accions per
millorar les condicions de treball, que haurà de ser posat en pràctica i verificat
periòdicament.

Amb relació a l’oportunitat de les intervencions, l’objectiu ha de ser prioritzar les
mesures preventives següents:

• Les que solucionin o redueixin l’exposició a més d’un risc detectat.

• Les que eliminin o redueixin desigualtats i discriminacions.

• Les que aconsegueixin que l’impacte sobre l’ocupació sigui positiu o
indiferent.
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Podeu ampliar la
informació sobre les fases
per a l’avaluació dels
factors psicosocials en la
secció “Adreces d’interès”
del web del crèdit.

L’experiència omplementa
el coneixement tècnic

El treballador és qui pot fer una
descripció més precisa de les
diferents fases de les operacions
que realitza, dels efectes nocius
que comporten, de la presència
de factors de risc difícils de
descobrir a simple vista, com en
el cas dels factors psicosocials,
dels avantatges i inconvenients
de les mesures preventives, etc.
que pot aportar una informació
molt valuosa als tècnics en
prevenció.

1.3.7 Seguiment i control de les mesures adoptades

Tot procés d’avaluació requereix preveure una fase de seguiment i control de les
actuacions portades a terme. Es vol comprovar que, efectivament, s’adopten les
mesures correctores proposades.

Tanmateix, les solucions adoptades poden disminuir la seva eficàcia al llarg del
temps, cosa que n’afectaria la validesa i faria necessària una nova intervenció.

Per tant, l’avaluació de riscos ha d’obeir a un procés continu i sistemàtic, que no
s’esgota amb la pròpia execució, sinó que ha de ser objecte de revisió constant.
Així ho estableix l’article 16.2 a de la Llei de prevenció de riscos laborals:
“l’avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas,
se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per
a la salut que s’hagin produït”.

1.4 Participació dels treballadors en el procés d’avaluació

En termes generals, podem afirmar que la participació dels treballadors és
una necessitat fonamental en tota l’activitat preventiva de l’empresa.

La necessitat de participació dels treballadors en l’activitat preventiva de l’em-
presa es fa més evident al llarg de tot el procés d’avaluació de riscos i, més
concretament, en l’avaluació dels riscos psicosocials, en què s’hauran d’adoptar
criteris de referència per la via del consens per a la detecció i valoració de les
situacions de risc, i la intervenció en aquestes. Aquesta exigència es fonamenta en
tres motius:

1. És una necessitat metodològica, ja que els agents socials (l’empresari i els
seus representants, i els treballadors i els seus representants) tenen una part
del coneixement derivat de la seva experiència, que no és substituïble pel
coneixement tècnic, sinó que el complementa.

2. Constitueix un imperatiu legal, com es posa de manifest en nombrosos
articles de la Llei de prevenció de riscos laborals, per exemple, en l’article
18.2.

3. És un requeriment operatiu, ja que sense la implicació activa dels agents
socials no es pot portar a terme una prevenció eficaç, perquè són els qui
tenen, en última instància, la capacitat de decisió i d’acció dins de l’empresa.

Article 18.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals

“L’empresari haurà de consultar els treballadors, i permetre la seva participació, en el marc
de totes les qüestions que afecten la seguretat i la salut en el treball, de conformitat amb
allò disposat en el capítol V de la present Llei.
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Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l’empresari, així com als òrgans de
participació i representació previstos en el capítol V d’aquesta Llei, dirigides a la millora
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut en l’empresa.”

Aquesta participació s’ha de portar a terme al llarg de tot el procés de l’avaluació
de riscos, des de la fase de planificació de l’avaluació fins a la fase de decisió de les
mesures d’intervenció preventiva per millorar les condicions de treball, i durant el
procés de seguiment i control de les mesures adoptades.

La participació dels treballadors no es pot limitar únicament a l’obtenció
de dades, sinó que també s’ha de fer extensiva als processos d’anàlisi de la
informació, i a la proposta de mesures preventives.

Per a la participació i la discussió en
grup, es poden exposar els punts de

vista propis i comparar-los amb els
dels altres. D’aquesta manera, les

actituds dels individus es confirmaran
o modificaran per comparació amb el

que pensen els altres.

Perquè la participació dels treballadors sigui efectiva, ha de partir de l’inici de la
planificació de l’avaluació. S’hauria d’arribar a un acord sobre quins objectius es
volen assolir, quins mitjans seran necessaris, qui els portarà a terme i el seguiment
de les diferents fases.

És molt important tenir en compte el punt de vista del treballador en la fase
d’anàlisi i valoració de resultats, per realitzar una correcta qualificació dels riscos
psicosocials, i en la fase d’intervenció, ja que la proposta de solucions ha de tenir
en compte les situacions reals de treball, que les mesures proposades suposin
millores efectives de la situació, que siguin acceptades pels treballadors i que no
comportin d’altres problemes no previstos.

Comptar amb la participació dels treballadors ens ajudarà a adquirir un
coneixement més ampli i profund d’una realitat que és complexa. A més,
la seva implicació en l’aportació de solucions proporcionarà uns efectes
positius per al benestar col·lectiu de l’empresa i garantirà l’aplicació de les
mesures adoptades.

Amb la participació dels treballadors en l’avaluació dels riscos psicosocials,
s’aconsegueixen tres objectius fonamentals:

1. Que es tinguin en compte tots els factors rellevants del procés de treball.

2. Que la valoració dels riscos i l’establiment de prioritats d’intervenció
responguin a les expectatives dels treballadors afectats.

3. Que les mesures adoptades per garantir la salut dels treballadors siguin
vàlides i efectives.

En la taula 1.3, podem veure com els avantatges que comporta la participació dels
treballadors en l’empresa superen amb escreix els inconvenients.
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Taula 1.3. Principals avantatges de la participació dels treballadors

Avantatges Inconvenients

Més control de les condicions de treball Costos que pot comportar tant als individus com a
l’organització

Possibilitat de desenvolupament de les capacitats
personals

Més implicació dels treballadors en l’empresa

Beneficis per millores en el procés

Increment de la qualitat del producte
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S’ha de triar la tècnica
d’investigació psicosocial
més adequada per a
l’objecte de l’estudi.

2. Tècniques per a l’avaluació de riscos psicosocials (I):
inespecífiques

Per conèixer en profunditat la concepció que els individus tenen de la realitat del
seu entorn de treball, utilitzem les tècniques d’investigació psicosocial.

Les tècniques d’investigació psicosocial són les eines amb què comptem
per aconseguir els objectius de la investigació en psicosociologia laboral.
Tracten d’analitzar les diferents manifestacions de la realitat que tenen els
treballadors.

Mitjançant les tècniques d’investigació psicosocial, es busca informació sobre
múltiples aspectes de la realitat que afecta els treballadors, com per exemple els
següents:

• les característiques de les activitats laborals

• les relacions humanes en l’àmbit laboral

• l’organització del treball

• la política salarial i d’ascensos, etc.

Aquesta realitat es manifesta amb fets, opinions, actituds, comportaments, etc.
que utilitzarem com a indicadors per mesurar-la. La informació sempre s’obté
mitjançant contactes directes o indirectes amb els treballadors.

Depenent de la naturalesa del problema a avaluar, es podran utilitzar diferents
procediments. La taula 2.1 mostra les tècniques utilitzades en l’avaluació dels
factors psicosocials depenent de l’objectiu de l’anàlisi.

Taula 2.1.
Tècniques
utilitzades en
l’avaluació dels
factors psicosocials

Fets Opinions Actituds Comportament
del grup

Observació Enquestes Entrevistes Tècniques de grup

Enquestes Escales Escales Observació

Entrevistes Entrevistes

Les tècniques més utilitzades en investigació psicosocial de les anomenades
tècniques inespecífiques són les entrevistes, les enquestes, les escales, l’observació
i els grups de discussió.

2.1 L’enquesta

L’obtenció de la informació per mitjà d’una enquesta pot tenir dues finalitats:
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Les hipòtesis són les
afirmacions que

normalment sotmetem a
comprovació real.

• Estudiar fets que tenen relació amb l’enquestat o persones del seu entorn.

• Estudiar opinions expressades segons el judici de la persona enquestada.

L’enquesta és una de les tècniques
més utilitzades per valorar les

condicions de treball.

L’enquesta és la tècnica més habitual d’entre els mètodes quantitatius de
valoració de les condicions de treball. Es basa en un procés estructurat de
recollida d’informació mitjançant les respostes a una sèrie de preguntes. El
seu instrument és el qüestionari, que consisteix en una bateria de preguntes
preparades de manera molt acurada.

En la figura 2.1, es representa un esquema de les principals fases d’elaboració
d’una enquesta.

Figura 2.1. Esquema de les principals fases d’elaboració
d’una enquesta

A l’hora d’elaborar el qüestionari, haurem de tenir en compte una sèrie de
consideracions:

No és convenient que es requereixin
més de noranta minuts per realitzar

el qüestionari.

• El nombre de preguntes que es realitzen per a cada tema ha de ser el suficient:
si és molt reduït no aportarà les dades necessàries per a l’estudi, i si és massa
llarg provocarà fatiga a la persona enquestada, la qual cosa comportarà
una disminució de la seva atenció, especialment en les últimes respostes,
i n’afectarà la fiabilitat.

• Haurem de prestar atenció a l’ordenació de les preguntes i col·locar les més
senzilles al principi del qüestionari per tal de crear un clima de confiança
amb l’entrevistat, i intercalar-les amb altres que siguin més complexes o
compromeses per tal d’alleugerir tensions. Les preguntes generals han de
precedir les específiques i hauran d’estar agrupades per temes.

• Segons la forma de la resposta, podem classificar les preguntes en obertes,
tancades o mixtes. Les preguntes obertes permeten que el treballador
contesti lliurement el que se li planteja, i disposen d’un espai en blanc
després de l’enunciat. Presenten l’inconvenient que són difícils d’analitzar
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Les preguntes obertes se
solen utilitzar en estudis
exploratoris o de
preenquesta.

Tipus de preguntes
tancades

Les preguntes tancades poden
ser de dos tipus:

• D’alternativa simple,
quan només és possible
una resposta
(home/dona, sí/no).

• D’alternativa múltiple,
quan es presenten
diverses alternatives de
resposta.

És aconsellable que els
enunciats d’una enquesta
no superin les vint-i-cinc
paraules per evitar que
s’hagin de llegir diverses
vegades.

Per obtenir més
informació sobre la
tècnica de l’enquesta
vegeu la secció “Adreces
d’interès” al web del crèdit.

estadísticament. Les preguntes tancades són aquelles en què el treballador
ha de respondre amb una de les alternatives que se li ofereixen. Les
opcions de resposta han de ser exhaustives, de manera que incloguin totes les
possibilitats, i excloents. Les preguntes mixtes són preguntes tancades que
donen l’opció a l’enquestat de raonar o ampliar la seva resposta mitjançant la
fórmula altres o per què? També es poden utilitzar preguntes filtre, que són
les que condicionen, amb la seva contestació, haver de respondre d’altres
preguntes posteriors. En la taula 2.2, podem veure exemples de diferents
tipus de preguntes.

Taula 2.2. Exemples de diversos tipus de preguntes

Pregunta oberta Pregunta tancada Pregunta filtre

Quin nivell de formació s’exigeix
per desenvolupar el seu lloc de
treball?

Quin nivell de formació s’exigeix
per desenvolupar el seu lloc de
treball?
Formació bàsica: ESO
Formació professional / batxillerat
Formació universitària

Ha assistit a algun curs de
formació ocupacional?
Sí
No
(Si la resposta és “No”, ja no
caldrà contestar les preguntes
següents relatives als continguts
formatius.)

• El contingut dels ítems s’haurà d’adaptar a cada cas concret, segons el tipus
d’informació que es necessita obtenir.

• La redacció de les preguntes ha de ser clara i concisa, de manera que
faciliti la comprensió a les persones a qui van adreçades. S’han d’evitar
els enunciats massa llargs, la utilització de qualificatius i les ambigüitats.
A més, tampoc formularem preguntes que incloguin negacions, que siguin
contràries a valors universalment acceptats o que puguin resultar indiscretes.
Al final del qüestionari, se sol agrair la col·laboració que ha prestat la
persona enquestada.

En la taula 2.3, es recullen els principals avantatges i inconvenients que planteja
la utilització de la tècnica de l’enquesta.

Taula 2.3. Principals avantatges i inconvenients de l’enquesta

Avantatges Inconvenients

Permet planificar el contingut, la qual cosa evita l’oblit
d’aspectes rellevants que s’han de sotmetre a
consulta.

El qüestionari és invariable i no s’adapta a les
característiques de cada treballador enquestat.

Permet l’aplicació massiva a un gran nombre de
persones amb un cost inferior al d’altres tècniques.

L’elaboració del qüestionari requereix una tasca molt
minuciosa.

L’anonimat atorga més llibertat de resposta. Dóna una informació puntual que està sotmesa a
canvis en el temps.

Permet realitzar comparacions amb altres
investigacions sobre el mateix tema que ens portin a
estudis posteriors.

Requereix la col·laboració activa de l’enquestat i els
resultats estaran en funció de la sinceritat de les
respostes.

Enquesta de condicions de treball de Catalunya

El Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals dels anys 2005-2008 va preveure la
realització de la primera enquesta de condicions de treball de Catalunya, amb l’objectiu
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general d’identificar i analitzar les condicions de treball en les empreses situades a
Catalunya des de la perspectiva d’empresaris i de treballadors, millorar el grau de
representativitat dels resultats d’enquestes similars efectuades en àmbits més amplis i
cobrir, també, noves àrees de recerca.

Les enquestes estudien tota la població treballadora ocupada a Catalunya, afiliada al règim
general de la Seguretat Social inclosa en comptes de cotització de més d’un treballador,
exceptuant les persones incloses en activitats agràries. Els objectius que es volen assolir,
des de la perspectiva dels treballadors, són els següents:

• Conèixer les condicions de treball, els factors de risc i els problemes de salut d’acord amb la
percepció dels treballadors.

• Analitzar les noves formes d’organització del treball que poden afectar la seguretat i la salut
dels treballadors.

• Comparar, sempre que sigui possible, els resultats amb els d’altres enquestes d’institucions
diferents i de característiques similars.

Pel que fa als riscos psicosocials, en l’enquesta es pregunta sobre diversos aspectes de les
condicions psicosocials en les quals els treballadors realitzen les seves tasques com, per
exemple, la pressió a què estan sotmesos els treballadors enquestats en el seu treball, el
grau d’autonomia de què gaudeixen, el desenvolupament professional i la seva integració
en l’empresa, la relació que mantenen amb la resta de companys i caps, i el reconeixement
que obtenen pel seu treball i l’esforç realitzat. També es pregunta per la discriminació que
pateixen ells mateixos o que perceben que puguin patir els seus companys, i, en el cas que
hi hagi violència psicològica, qui l’exerceix.

Una de les novetats introduïdes és que, a diferència d’estudis comparats d’enquestes
internacionals i nacionals de les mateixes característiques, aquesta enquesta desagrega
les dades obtingudes per raó de gènere, cosa que ens permet conèixer les possibles
diferències en la percepció de les condicions de treball dels treballadors, d’una banda, i
de les treballadores, de l’altra.

Pel que fa a l’apartat de la conciliació de la vida laboral i familiar, la taula 2.4 recull
els resultats obtinguts de la pregunta sobre les dificultats que tenen els treballadors per
conciliar la vida laboral i familiar, amb diferenciació de gènere.

Taula 2.4. Dificultats per compaginar la vida laboral amb les tasques domèstiques i les
responsabilitats familiars

Grau de dificultat Gènere Total

Homes Dones

Moltes dificultats 5,1% 8,7% 6,7%

Algunes dificultats 24,6% 37,1% 30,2%

Cap dificultat 64,2% 51,3% 58,4%

No participo en les tasques domèstiques 5,7% 2,5% 4,3%

NS/NC 0,5% 0,5% 0,5%

Total 100% 100% 100%

En la figura 2.2, es mostren els resultats obtinguts de la pregunta sobre les dificultats per
compaginar la vida laboral amb les tasques domèstiques i les responsabilitats familiars de
les persones treballadores, en percentatge global.
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Podeu consultar les
conclusions i un model de
l’enquesta de condicions
de treball de Catalunya en
la secció “Annexos” del
web del crèdit.

Utilitat de l’entrevista

L’entrevista permet organitzar la
informació útil dirigida als
objectius i comparar les mateixes
situacions en llocs de treball
diferents.

Figura 2.2. Dificultats per compaginar la vida laboral i familiar de les persones treballadores

El 2012 es va publicar la II Enquesta de condicions de treball i anàlisi derivades:
bit.ly/3BIsV1h.

2.2 L’entrevista

L’entrevista és una tècnica per obtenir la informació que es vol d’un subjecte
seleccionat, per mitjà d’una conversa directa, metòdica i planificada, que està
fixada en un qüestionari.

Com a tècnica de recopilació d’informació, podem distingir diferents tipus d’en-
trevista, des de la interrogació estandarditzada fins a la conversa lliure, adoptant
les modalitats següents:

1. Entrevista estructurada. Amb un formulari de preguntes normalitzat que
facilita l’anàlisi comparatiu. Les preguntes es formulen sempre en el mateix
ordre i en els mateixos termes. Quan es limiten les possibilitats de resposta
de l’entrevistat es parla d’entrevista molt estructurada.

2. Entrevista semiestructurada. Quan s’intercalen les preguntes estricta-
ment seleccionades amb les preguntes lliures.

3. Entrevista no estructurada. Amb preguntes obertes, que donen més
iniciativa als participants, tot i que la conversa ha de fer al·lusió als aspectes
previstos que s’han de tractar segons la finalitat que es persegueix. Aquest
tipus d’entrevista exigeix que l’entrevistador tingui un ampli coneixement
sobre el tema que es tracta. S’utilitza en estudis exploratoris previs a la
investigació projectada.

En la figura 2.3, es representa un esquema de les etapes d’elaboració d’una
entrevista.

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/estadistiques_estudis/ci/ii_ecct/
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Lloc de l’entrevista

És important escollir un lloc
tranquil, normalment serà un

despatx, per realitzar l’entrevista
sense interrupcions.

Figura 2.3. Esquema de les etapes d’elaboració d’una
entrevista

La utilització de l’entrevista com a tècnica d’investigació de riscos psicosocials
requereix tenir en compte els requisits bàsics que es comenten a continuació:

• Pel que fa a l’elecció del moment, és important que la realització de
l’entrevista no interrompi tasques urgents de l’entrevistat, tot i que també
cal dir que l’avís previ fa perdre espontaneïtat.

• Respecte la presa de contacte, s’exposarà la finalitat de l’entrevista, i es
destacarà la importància de l’opinió de l’entrevistat i el caràcter confidencial
i anònim de les respostes. S’iniciarà l’entrevista amb preguntes que no
resultin incòmodes per a l’entrevistat, la qual cosa facilitarà una actitud
positiva per la seva part.

• Convé que l’entrevista transcorri en un clima de cordialitat, que generi una
relació de confiança mútua entre l’entrevistat i l’entrevistador basada en el
respecte. S’ha d’evitar tot allò que impliqui crítica, sorpresa o desaprovació
tant en les preguntes com en les respostes. En la taula 2.5 s’exposen les
condicions ideals que ha de reunir l’entrevistador.

Taula 2.5. Condicions ideals que ha de reunir l’entrevistador

Físiques Psicològiques Culturals Morals

Aparença agradable Agilitat mental Bon nivell de coneixements i
experiència

Honradesa i sinceritat

Guardar una bona positura Facilitat per relacionar-se amb la
gent

Capacitat de fer resums i informes Bona educació

Facilitat de paraula Saber escoltar i observar els
detalls

Lletra llegible Constància

Bona memòria i capacitat de
síntesi

Prudència

Simpatia Interès per la investigació

• Les preguntes que es formulin han de tenir un contingut emocional neutre,
sense induir a les respostes esperades ni actituds negatives. L’entrevistador
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Qualitats de l’entrevistador

És important que l’entrevistador
sigui hàbil en les relacions
interpersonals, tingui un bon
nivell d’experiència i sàpiga
mantenir un bon clima de
complicitat per tal d’obtenir la
informació esperada.

Per obtenir més
informació sobre la
tècnica de l’entrevista,
vegeu la secció “Adreces
d’interès” al web del crèdit.

pot ajudar a contestar l’entrevistat, però no influir en la resposta. Caldrà
orientar-lo cap als objectius per evitar la dispersió.

• L’entrevistador ha de prestar atenció no solament a allò que diu l’entrevistat,
sinó també a l’expressió dels seus sentiments per mitjà dels gestos, reacci-
ons, conductes, etc.

• Haurem de concedir a l’entrevistat el temps suficient però limitat, que
haurem planificat prèviament i del qual l’hem d’informar. L’espai de temps
assignat varia amb el tipus d’entrevista i amb el seu objectiu. En general, es
recomana una durada aproximada de cinquanta minuts. És important que
no hi hagi interrupcions telefòniques ni de persones de l’organització durant
el transcurs de l’entrevista.

• L’entrevista acabarà amb un clima de cordialitat i paraules d’agraïment.
La informació s’ha d’anotar o enregistrar, si l’entrevistat atorga el seu
consentiment, per elaborar un resum per escrit un cop finalitzada.

En la taula 2.6, queden reflectits els principals avantatges i inconvenients que
presenta l’entrevista.

Taula 2.6. Principals avantatges i inconvenients de l’entrevista

Avantatges Inconvenients

Flexibilitat per adaptar-se a les persones i
circumstàncies. Es poden fer aclariments i facilita la
verificació de les respostes.

Exigeix més temps de realització que altres tècniques
i és relativament més costosa econòmicament.

Observació simultània de gestos, reaccions i
conductes, que facilita la comprensió de les
condicions psicològiques de l’entrevistat.

La manca d’anonimat en les respostes pot ser un
inconvenient perquè l’entrevistat respongui
sincerament.

És més fàcil obtenir la col·laboració de l’entrevistat,
reduir el nombre de no-respostes i garantir que la
resposta sigui individual.

El seu desenvolupament també depèn de la
receptivitat de l’entrevistat, i en el resultat final influirà
la valoració personal de l’entrevistador.

Permet obtenir més espontaneïtat en les respostes
dels entrevistats.

Exigeix la presència d’un entrevistador amb una
preparació tècnica adequada.

2.3 L’observació

L’observació és una tècnica que ens
aporta una informació molt fiable, en
temps real.

Mitjançant l’observació de situacions diverses en l’entorn laboral, és
possible aplicar alguns mètodes d’investigació psicosocial. Com a tècnica
d’investigació, l’observació consisteix a escoltar i veure els fenòmens
que volem estudiar. S’utilitza per conèixer fets, conductes, relacions
interpersonals, destreses, comportaments col·lectius, capacitat de reacció
davant de diversos estímuls, etc.

L’observació in situ permet registrar les característiques de les condicions de
treball. Per facilitar aquesta tasca es poden fer fotografies, dibuixar plànols o
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Podeu consultar un
formulari d’observacions
planejades en la secció
“Annexos” del web del

crèdit.

Disseny del sistema
d’observacions

El sistema d’observacions hauria
de ser dissenyat de manera
plenament integrada en el

sistema de gestió del procés
productiu, procurant la màxima

identificació amb altres
procediments ja existents que
tinguin objectius similars, per

exemple els documents de
comunicació d’avaries, els

sistemes de registre
d’inspeccions, etc.

enregistrar en vídeo situacions reals que reflecteixin condicions de treball per ser
estudiades, posteriorment, al laboratori.

Perquè l’observació sigui una tècnica científica, ha de ser degudament planificada,
organitzada i avaluada. A més, ha de tenir les característiques següents:

• Ha de respondre a un objectiu definit prèviament en el qual se centrarà
l’estudi de la situació o problema que s’ha d’investigar.

• Hi ha d’haver una planificació que estarà en funció de l’objectiu de la
investigació. S’haurà de decidir quines tasques i quines persones s’han
d’observar, qui ho ha de fer, de quina manera i amb quins mitjans. Un
cop s’ha dissenyat el sistema, amb la participació del personal implicat, que
ha rebut la formació específica per aplicar-lo, es portarà a terme la seva
implantació, realitzant una tasca de divulgació perquè tothom n’entengui
l’objectiu. Les observacions es realitzaran d’acord amb el procediment i
calendari establerts, i es registraran les dades que es volen obtenir.

• Ha d’estar subjecta a comprovacions i controls, com els de validesa i
fiabilitat, propis de les tècniques d’investigació científica. S’aprofitarà la
discussió constructiva dels resultats de l’observació per a la correcció de les
desviacions. L’avaluació del sistema permetrà optimitzar-ne la gestió.

En la figura 2.4, es representen les principals etapes d’un procés d’observació
planificada amb el conjunt d’activitats que engloba cadascuna d’elles. Podem
veure com, a partir de l’última etapa, l’avaluació de totes les actuacions, es
produeix una retroalimentació en tot el procés per tal d’incorporar les correccions
oportunes dels procediments i actuacions.

Figura 2.4. Etapes de l’observació planificada
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Elements de la tècnica de
l’observació

La tècnica de l’observació
comprèn dos elements
importants:

1. La selecció del
fenomen que serà
objecte d’estudi:
selecció de les tasques i
persones a observar.

2. La recollida de dades
necessàries per a la
investigació, de manera
controlada.

Per obtenir més
informació sobre la
tècnica de l’observació
vegeu la secció “Adreces
d’interès” al web del crèdit.

L’observació pot adoptar diferents modalitats segons sigui el grau d’estructuració,
el grau de participació de l’observador, el nombre d’observadors i del lloc on
es realitza. En la taula 2.7, es mostren i es defineixen aquests diferents tipus
d’observació.

Taula 2.7. Modalitats d’observació

Segons el grau
d’estructuració

Segons la participació de
l’observador

Segons el nombre
d’observadors

Segons el lloc on es realitza

No
estructurada

Estructurada Participant No participant Individual En equip In situ En laboratori

No
sistematitzada
ni controlada.

Controlada,
sistematitzada.

Alt grau de
participació de
l’investigador
en el fenomen
estudiat.

L’investigador
no participa en
el fenomen
estudiat.

Un sol
observador.

L’observació en
equip evita la
subjectivitat
inherent a
l’observació
individual.

En la vida real,
mitjançant
treball de
camp.

Fora de la
realitat
quotidiana,
simulant la
situació objecte
d’estudi.

En general, podem determinar que els objectius de les observacions planificades
són els següents:

• Identificar els actes insegurs i les situacions perilloses que es deriven
fonamentalment del comportament humà.

• Detectar les necessitats específiques de formació dels treballadors.

• Comprovar la idoneïtat i les mancances dels procediments de treball.

• Reforçar hàbits i comportaments segurs i eficaços en els procediments de
treball.

• Corregir de manera immediata actes insegurs in situ.

• Millorar la qualitat del treball, amb la implicació dels comandaments.

En la taula 2.8, s’exposen els principals avantatges i inconvenients que planteja la
tècnica de l’observació.

Taula 2.8. Principals avantatges i inconvenients de l’observació

Avantatges Inconvenients

Els fets i comportaments són estudiats directament
per l’observador en el moment en què es produeixen.

No totes les situacions o fenòmens es poden
observar directament. A més, hi ha situacions difícils
d’observar en profunditat, com en el cas dels riscos
psicosocials.

Es pot obtenir informació addicional a la que es
cercava inicialment.

Es requereix molt de temps per observar totes les
situacions que ens poden interessar. A més, es
poden produir situacions en espais temporals
diferents que ens obliguin a realitzar diferents visites
als llocs de treball.

Es requereix menys participació directa dels
treballadors observats.

Hi ha un component de subjectivitat en la
interpretació que l’observador fa del fet.

Es requereix una formació per al correcte
aprenentatge de la tècnica.

Interfereix en l’esfera d’intimitat dels professionals.
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2.4 Els grups de discussió

Els grups de discussió estan formats per individus amb característiques comunes
que els relacionen amb l’objectiu de l’estudi psicosocial. S’utilitza el grup i la seva
interacció activa per avaluar situacions complexes que requereixen una valoració
experta, un nivell d’aprofundiment ampli i una anàlisi de la realitat.

Els participants d’un grup de
discussió expressen les seves

opinions sobre un tema d’interès
comú. Les persones aporten

informació sense modificar la dels
altres. No es tracta d’imposar-se,

sinó d’aportar idees.

Podem definir el grup de discussió com aquell grup que té com a objectiu
fer una confrontació d’opinions, d’idees o de sentiments, amb la finalitat
d’arribar a unes conclusions, un acord o unes decisions.

Aquesta tècnica s’aplica a la valoració de les condicions de treball, en general, i
dels aspectes psicosocials, en particular. Permet complir un doble objectiu:

• Facilita vies d’expressió als treballadors dins de l’empresa perquè puguin
analitzar les seves condicions de treball, expressar les seves opinions i
aportar solucions sobre les intervencions que es poden realitzar per millorar-
les.

• Permet a l’organització conèixer situacions que tenen lloc dins de l’empresa.

Una condició dels grups de discussió és que estiguin compostos per persones
similars (experiència laboral, lloc de treball, categoria professional, etc.), tot i que
la naturalesa de l’homogeneïtat és molt variable, i pot ser més o menys àmplia
segons la finalitat de l’estudi. Serà necessari seleccionar individus de diferents
classes per tal d’intentar reproduir, amb les seves opinions, les relacions socials
més rellevants de la realitat investigada, però és important no incloure en un mateix
grup treballadors amb diferències molt marcades o que tinguin molta afinitat,
prescindint de jerarquies o de simpaties personals.

A més dels participants, un grup de discussió requereix la presència d’un modera-
dor, que es pot triar a partir de dues possibilitats:

• Que formi part de l’organització de l’empresa, sempre que estigui familia-
ritzat amb la situació que s’estudia i la seva presència no limiti la llibertat
d’opinió dels membres del grup.

• Que no formi part de l’empresa, la qual cosa oferirà l’avantatge que els mem-
bres del grup s’expressin amb més llibertat, però pot generar distorsions en
la interpretació de les intervencions si el moderador no està familiaritzat
amb la cultura de l’empresa.

La tècnica de la discussió de grup es pot aplicar en l’estudi de les condicions
de treball de manera independent o com a complementària d’altres tècniques
de valoració quantitatives. En aquest darrer supòsit, donarà lloc a diferents
possibilitats:
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“Vetllar per unes condicions
confortables és vetllar per
l’eficàcia de la reunió”
(Lebel, 1983).

• A priori, es pot utilitzar com a estudi previ per conèixer necessitats, per
definir problemes que s’analitzaran amb posterioritat, etc.

• En paral·lel, amb la finalitat de comparar resultats, contrastar punts de vista
sobre una situació, etc.

• A posteriori, per buscar explicacions de les dades obtingudes, per determi-
nar estratègies d’acció, etc.

Perquè un grup de discussió sigui efectiu, s’han de preveure una sèrie de factors
que són comuns a la preparació de qualsevol altre tipus de reunió:

• El lloc de reunió en l’empresa ha de ser neutral, en un ambient no intimi-
datori, per afavorir la participació i evitar inhibicions. A més, cal tenir
presents altres detalls com les dimensions de la sala, l’aïllament, etc., ja
que el confort fa augmentar la participació, mentre que la incomoditat pot
crear impaciència o irritabilitat.

• La grandària ideal del grup oscil·larà entre set i deu persones, ja que un
nombre inferior no permetrà que els participants puguin interaccionar amb
llibertat dins del grup. Al contrari, un nombre superior pot facilitar la
fragmentació de la discussió en petits subgrups. En la taula 2.9, es mostra
la grandària adequada per portar a terme un grup de discussió segons les
normes de la dinàmica de grups.

Taula 2.9. Grandària del grup de discussió Nombre de participants Treball en grup

< 4 impossible

5-6 difícil

7-9 idoni

10-12 difícil

>12 impossible

• És necessari convocar els participants amb el temps suficient, informar-
los sobre l’objectiu de la reunió, i especificar-ne el lloc, hora i durada
aproximada (és convenient que no excedeixi de dues hores).

• És important que s’evitin interrupcions durant el desenvolupament de la
reunió, per la qual cosa, convindrà que a la sala on tingui lloc no hi hagi
telèfon.

• Atès que el contacte ocular és imprescindible per facilitar les interaccions
entre els participants, se situaran de manera que es vegin els uns als altres,
adoptant una configuració circular o oval. La distància entre els participants
serà equidistant i la grandària de la taula s’haurà d’adequar al nombre
d’assistents.

• Durant el transcurs de la reunió, s’haurà de prendre nota de les intervencions,
i es recomana gravar la discussió del grup per transcriure-la després i
analitzar les dades obtingudes. L’anàlisi de les dades consisteix a examinar,
categoritzar i reorganitzar la informació obtinguda de manera sistemàtica.
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Per aprofundir en els
continguts dels grups de

discussió, consulteu la
secció “Adreces d’interès”

del web del crèdit.

El contacte visual facilita la
comunicació entre els assistents a

una reunió.

Al moderador li correspon el paper de coordinació i control del
desenvolupament de la discussió, i ha de fer progressar el grup vers l’objectiu
proposat, sense restar espontaneïtat als participants.

El moderador ha de complir dos tipus d’objectius:

• Objectius respecte a la tasca encomanada:

– Enfocar la discussió cap als objectius.

– Avaluar en quin punt de la discussió es troba el grup.

– Aprofitar la força d’interacció entre els diferents membres del grup.

– Aconseguir un equilibri d’aportacions representatives dels membres
del grup.

– Realitzar síntesis parcials a mesura que es fan aportacions rellevants.

• Objectius respecte al grup:

– Regular el grup, evitant els subgrups i les crispacions.

– Regular l’equilibri d’intervencions, potenciant la intervenció de les
persones inhibides i moderant la de les persones molt intervencionis-
tes.

– Trencar el bloqueig del grup, animar la intervenció, sintetitzar. . .

En la taula 2.10, es resumeixen els principals avantatges i inconvenients que
presenta l’aplicació de la tècnica dels grups de discussió.

Taula 2.10. Principals avantatges i inconvenients dels grups de discussió

Avantatges Inconvenients

Possibilitat d’aconseguir una convocatòria més
ràpida entre participants que tenen una proximitat
laboral, per identificar problemes i proposar solucions
amb agilitat.

El caràcter subjectiu que comporta l’aplicació
d’aquesta tècnica.

Permet fer una primera aproximació a l’estudi d’una
determinada situació de treball, prioritzant els
aspectes que requereixen una investigació
immediata.

La conversa grupal permet obtenir informació sobre
una àrea d’interès, en un ambient permissiu,
confortable i satisfactori.

2.5 Les escales

Així com en d’altres disciplines preventives utilitzem escales de mesura per
mesurar determinades magnituds (per exemple, la temperatura en graus centígrads,



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 39 Avaluació dels factors psicosocials. Intervenció psicosocial

Mètodes d’anàlisi dels
factors psicosocials

El mètode més generalitzat
d’anàlisi dels factors psicosocials
es basa en l’aplicació d’escales
autoadministrades o qüestionaris,
ja que permeten obtenir
informació de com perceben els
treballadors alguns aspectes del
seu treball.

Ítem

Un ítem és una frase o
proposició que expressa una idea
positiva o negativa respecte a un
fenomen que ens interessa
conèixer com, per exemple, “a la
teva feina, es produeixen
moments o situacions
desgastadors emocionalment?”.

L’actitud

L’actitud és un estat de
disposició psicològica, adquirida
i organitzada per mitjà de la
pròpia experiència, que incita
l’individu a reaccionar d’una
manera característica davant de
determinades persones, objectes
o situacions.

o la intensitat del so en decibels), en psicosociologia, les escales s’utilitzen per
conèixer alguns fenòmens socials o psicològics com, per exemple, la insatisfacció,
les actituds dels treballadors respecte a la prevenció, o d’altres aspectes que
no es poden valorar directament. També ens resultaran d’utilitat per conèixer
l’apreciació subjectiva que tenen els individus sobre les condicions de l’entorn
com, per exemple, el soroll o la calor.

Una escala consisteix en una sèrie d’ítems que han estat seleccionats
acuradament, de manera que constitueixen un criteri vàlid, fiable i exacte
per mesurar, d’alguna manera, els fenòmens psicològics i socials.

Es poden utilitzar escales per valorar aspectes que determinen, en més o menys
mesura, l’adaptació dels individus a les exigències del treball, analitzant l’actitud
que manifesten. També podem valorar les conseqüències d’una situació determi-
nada mitjançant les escales de satisfacció.

Les actituds no són susceptibles d’observació directa, sinó que han de ser inferides
de les expressions verbals o de la conducta observada. Aquesta mesura indirecta
es realitza per mitjà d’unes escales en què es dedueixen les actituds, a partir d’una
sèrie d’afirmacions, proposicions o judicis (anomenats ítems), sobre les quals els
individus manifesten la seva opinió.

En la figura 2.5, es representa un esquema del procediment que s’ha de seguir per
construir una escala.

Figura 2.5. Procediment per construir una escala

A l’hora de redactar els ítems de l’escala, haurem de tenir en compte els criteris
següents:

• Que proporcionin respostes relacionades amb el fenomen mesurat.

• Que permetin graduar les posicions intermèdies, a més d’oferir les dues
postures extremes de l’individu respecte a l’objecte d’estudi. A mesura que
l’escala guanyi en sensibilitat, també guanyarà en precisió.

• Que siguin fiables i segurs. La fiabilitat s’assoleix a costa de la precisió.

• Hi ha molts tipus d’escales. Una classificació clàssica diferencia dos grans
grups en funció del procediment que se segueix per a la seva construcció:
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• Arbitràries. L’elaboració dels ítems i els valors assignats a les diferents
respostes possibles depèn del criteri dels experts que l’han construït.

• Experimentals. La construcció de les proposicions i la seva ponderació
s’han deduït d’una situació experimental prèvia.

Un dels tipus d’escales més utilitzats en l’estudi de les actituds socials és l’escala
de Likert, que forma part de les escales additives. Aquest tipus d’escales estan
constituïdes per una sèrie d’ítems davant dels quals se sol·licita la reacció del
subjecte. El treballador interrogat assenyala la seva aprovació o desaprovació
amb cada ítem mitjançant la selecció de la resposta que més s’ajusti al seu
criteri (totalment d’acord, d’acord, indiferent, en desacord, totalment en desacord).
A cada resposta s’assignarà una puntuació favorable o desfavorable. La suma
algebraica de les puntuacions de les respostes de l’individu a tots els ítems
dóna la seva puntuació total, que permet interpretar la posició de l’individu
(favorable-desfavorable) amb relació al fenomen que es mesura. En la figura 2.6,
es reprodueix un exemple d’una escala additiva.

Figura 2.6. Escala additiva

Una altra manera de presentar la resposta és assignant un valor dintre d’unes
puntuacions determinades. En la figura 2.7, podeu veure un exemple d’aquest
tipus d’escala.

Figura 2.7. Exemple d’escala de resposta numèrica

En la figura 2.8, es representa un exemple de pregunta amb el tipus de resposta
poc/molt.
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Per aprofundir en l’estudi
de la tècnica de l’escala
vegeu la secció “Adreces
d’interès” al web del crèdit.

Figura 2.8. Exemple d’escala amb resposta poc/molt

En la taula 2.11, es presenten els principals avantatges i inconvenients que
comporta la utilització de la tècnica de l’escala.

Taula 2.11. Avantatges i inconvenients de l’escala

Avantatges Inconvenients

Facilitat de construcció i d’aplicació. Possibilitat d’obtenir puntuacions idèntiques per a
una combinació d’ítems o frases diferents.

Constitueix una base per a la classificació general
dels participants, segons les posicions que es derivin
de les seves respostes.

2.6 La tècnica Delphi

La tècnica Delphi combina alguns avantatges de dos grups de tècniques diferents:
les enquestes amb qüestionari tancat, i les tècniques de grup, evitant també alguns
dels seus inconvenients.

La tècnica Delphi és un dels anomenats mètodes de cerca de consens, de
gran interès per a la identificació de problemes i necessitats, basat en la idea
d’arribar a acords entre diferents persones que coneixen una determinada
problemàtica.

La tècnica Delphi ha estat molt utilitzada en la investigació dels serveis sanitaris.
Permet que persones que tenen una bona informació, anomenatsexperts, puguin
identificar i prioritzar problemes, necessitats o solucions en temes sobre els quals
el grau de coneixement és escàs.

L’objectiu que es vol assolir és arribar a un acord entre els participants, per un
mitjà que permeti la comunicació indirecta entre ells, ja que no estan reunits.
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La tècnica Delphi consisteix a enviar, en etapes successives, un seguit de
qüestionaris per correu. Es tracta d’un mètode d’enquesta en tres fases. Cada
qüestionari és creat a partir de l’anàlisi de les respostes que es donen en la
fase anterior. Els participants no tenen comunicació entre ells, però cadascun
influeix en la informació emesa pels altres, de tal manera que s’arriba a un
consens sense que hi hagi hagut discussió entre ells.

El procediment de la tècnica Delphi consta de les etapes següents:

1. Delimitació de la informació que es vol obtenir i formulació de la pregunta.

2. Selecció dels participants.

3. Tramesa d’una carta d’introducció i del primer qüestionari amb la pregunta
seleccionada.

4. Anàlisi de les respostes, llista d’opinions i reagrupament d’enunciats simi-
lars.

5. Redacció de les frases recopilatòries a partir de les quals es formula el
segon qüestionari, que es tornarà a enviar als participants perquè expressin
el seu grau d’acord/desacord, i per sol·licitar els possibles aclariments i una
classificació dels problemes per ordre de prioritat.

6. Anàlisi del segon qüestionari, resum dels comentaris i contabilització dels
vots sobre els problemes prioritaris. Es valoraran les respostes en funció
dels objectius de l’enquesta.

7. Elaboració del tercer qüestionari a partir de les puntuacions obtingudes
sobre els diferents problemes i els possibles comentaris emesos. Aquest
qüestionari es tornarà a enviar per darrera vegada amb la finalitat de
permetre revisar les respostes anteriors i emetre un vot definitiu.

8. Anàlisi del tercer qüestionari i elaboració de l’informe final amb la identi-
ficació dels problemes, l’ordenació de les prioritats i tenint en compte els
possibles suggeriments i recomanacions.

La tècnica Delphi és una tècnica senzilla en la seva metodologia, que ofereix
una visió meditada d’una situació, ja que el procés durarà algunes setmanes
fins a la seva finalització. És de baix cost i garanteix l’anonimat entre els
participants. Se n’aconsella l’ús en situacions en què el personal està molt
dispers.

En la taula 2.12, s’exposen els principals avantatges i inconvenients que planteja
la tècnica Delphi.

Taula 2.12. Principals avantatges i inconvenients de la tècnica Delphi

Avantatges Inconvenients

Obté informació qualitativa de primer ordre. Exigència de cert nivell de coneixements dels
participants.
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Taula 2.12 (continuació)

Avantatges Inconvenients

Prioritza els problemes, la qual cosa és fonamental
per desenvolupar el pla de prevenció.

Requereix temps per desenvolupar les diferents
fases de l’enquesta.

Garanteix l’anonimat dels participants.

Exemple d’aplicació de la tècnica Delphi en un estudi sobre els factors de risc en el
col·lectiu docent

Una investigació sobre la identificació dels factors de risc laboral que afecten la salut
i el benestar dels docents d’ensenyament secundari a Catalunya, durant el curs 2001-
2002, realitzada pel professor Isidre Rabadà, posa de manifest que els principals riscos
professionals que afecten la salut del col·lectiu docent formen part de l’entorn psicosocial,
de les exigències psicològiques relacionades amb la sobrecàrrega de treball i el treball
emocional que significa ensenyar. Els docents expressen com a desencadenants del
risc la complexitat de la tasca docent, les relacions socials que s’estableixen en el si de
la comunitat educativa (alumnes, pares i mares, professorat, i personal d’administració
i serveis), les formes d’organització adoptades i les dinàmiques de funcionament dels
centres educatius.

La taula 2.13 mostra els deu primers factors de risc que concentren la preocupació dels
docents, ordenats segons l’índex de preocupació (IdP), dels quals, només un correspon a
l’àmbit ergonòmic. Es tracta de l’esforç vocal, que ocupa el cinquè lloc, i que també pot
tenir un origen relacionat amb les situacions emocionals.

Taula 2.13. Principals factors de risc identificats pels docents, ordenats segons l’IdP

Núm. Factor IdP

1 Desmotivació i poc interès de l’alumnat. 572,59

2 Complexitat de l’atenció d’alumnes amb dèficits o ritmes
d’aprenentatge molt diferents.

232,23

3 Demanda i delegació de problemes i conflictes que
correspon resoldre a les famílies i no, al centre docent.

156,93

4 Manca de disciplina d’una part de l’alumnat. 107,72

5 Esforç vocal degut a la sobreutilització de la veu. 46,34

6 Manca de reconeixement i d’incentius professionals. 39,02

7 Manca de suport de les famílies a l’acció educativa. 27,61

8 Contradicció entre els valors que s’exigeixen i promouen en
l’escola (esforç, concentració, solidaritat...) i en la societat.

25,19

9 Nombre excessiu d’alumnes a l’aula. 17,50

10 Manca de reconeixement social. 15,68

En la taula 2.14 i taula 2.15, s’exposen els deu factors més votats i la posició jeràrquica del
factor dintre de cada grup, ordenats segons l’índex de preocupació (IdP) a Catalunya.

Taula 2.14. Principals factors de risc psicosocial, amb indicació de la posició jeràrquica que
ocupen en cada grup

Exigències T 11 21 12 22

Emocional

Desmotivació i poc interès de
l’alumnat.

1 1 2 1 1

Complexitat de l’atenció
d’alumnes amb dèficits o
ritmes d’aprenentatge molt
diferents.

2 3 1 2 15
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Manca de disciplina d’una
part de l’alumnat.

4 2 3 4 16

Contradicció entre els valors
que s’exigeixen i promouen
en l’escola (esforç,
concentració, solidaritat...) i
en la societat.

8 5 14 11 12

Manca de respecte d’una part
de l’alumnat.

11 19 10 9 20

Actituds agressives o
violentes per part de
l’alumnat.

26 10 27 29 28

Suport afectiu

Demanda i delegació de
problemes i conflictes que
correspon resoldre a les
famílies i no, al centre docent.

3 4 4 6 8

Haver de realitzar tasques
que corresponen a d’altres
professionals (ed. socials,
psicòlegs...).

16 15 7 24 23

Intensitat esforç

Nombre excessiu d’alumnes
que un professor ha d’atendre
a l’aula.

9 9 6 17 18

Volum de feina

Tasques afegides a la
docència (vigilància de patis,
guàrdies, esbarjos,
compres...).

19 25 20 25 4

Haver d’impartir assignatures
afins que no domines.

17 24 21 14 6

Haver d’impartir un nombre
excessiu de crèdits o nivells.

33 33 33 34 7

Suport

Societat/família

Manca de suport de les
famílies a l’acció educativa.

7 7 5 13 17

Companys

Manca
col·laboració/comunicació
entre companys per fer la
feina.

14 12 8 23 22

Manca de professionalitat
d’alguns docents
(incompetència/incompliment).

27 21 28 8 29

Superiors

Manca suport al professorat
per a l’actualització i el
reciclatge professional

20 26 22 10 11

Compensació

Manca de reconeixement i
d’incentius professionals.

6 6 18 3 3
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Manca de reconeixement
social.

10 8 12 7 19

Manca de perspectiva de
promoció.

34 34 34 35 9

Control d’estatus

Inestabilitat en el lloc de
treball amb possibilitat de
perdre la feina.

22 27 19 27 5

Jerarquia IdP-CAT. T: Tots els grups; 11: homes ESO/batx; 21: dones ESO/batx; 12; homes d’FP; dones d’FP

Taula 2.15. Principals factors de risc ergonòmic, amb indicació de la posició jeràrquica que
ocupen en cada grup

Exigències T 11 21 12 22

Confort

Esforç vocal degut a la
sobreutilització de la veu.

5 13 9 5 2

Precarietat de les
instal·lacions als centres
educatius (manca d’espais,
barracots...).

15 16 15 19 10

Jerarquia IdP-CAT. T: Tots els grups; 11: homes ESO/batx; 21: dones ESO/batx; 12; homes d’FP; dones d’FP
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3. Tècniques per a l’avaluació de riscos psicosocials (II):
específiques

Actualment, hi ha una sèrie de mètodes i tècniques dissenyats per valorar la
presència, percepció i efecte dels diferents factors de risc psicosocial en l’entorn
de treball. Gran part d’ells es basen en escales o qüestionaris que són aplicats al
treballador de manera individualitzada, i consisteixen en una relació de preguntes
sobre els diferents aspectes en què es basa el contingut del seu treball. Aquests
mètodes es poden classificar en els grups següents:

• Generals o específics

– Generals: mètodes aplicables a qualsevol tipus d’activitat.

– Específics: mètodes dissenyats per a un determinat sector d’activitat,
tipus de tasca o empresa concreta.

• Objectius, subjectius o mixtos

– Objectius: mètodes centrats en mesuraments directes o objectius.

– Subjectius: mètodes centrats en la valoració realitzada pels individus
que viuen les situacions objecte d’estudi.

– Mixtos: combinació de mètodes objectius i subjectius.

• Quantitatius o qualitatius

– Quantitatius: mètodes que classifiquen el risc tenint en compte un
resultat numèric.

– Qualitatius: mètodes que ofereixen una valoració descriptiva del risc
tenint en compte el seu grau de tolerància.

Haurem de ser molt rigorosos en el plantejament de la metodologia aplicable
a la investigació, ja que no existeixen tècniques específiques per a l’estudi de
tots els casos. Amb un disseny adequat de la metodologia, aconseguirem
assegurar la validesa i fiabilitat dels resultats obtinguts que, un cop avaluats,
ens proporcionaran la informació necessària per decidir les mesures a
adoptar.

La utilització de diverses fonts d’informació ens proporcionarà una visió més
global de la situació, i ens permetrà realitzar una correlació entre les diferents
variables que intervenen, la qual cosa ens ajudarà a definir el diagnòstic de la
situació.

La interpretació dels resultats i el processament de la informació requeriran
la participació d’un expert, que treballarà en col·laboració amb les persones
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Exemple de relació
estrès-absentisme

Podem comparar els resultats
d’un qüestionari sobre factors
d’estrès aplicat a una empresa,

amb els índexs d’absentisme, per
tal de comprovar si el

departament que ha obtingut les
puntuacions més altes, mostra

també més absentisme.

implicades per tal d’arribar a les conclusions necessàries que permetin una futura
intervenció.

En l’estudi de les condicions psicosocials, s’hauran de tenir en compte tots els
elements que formen part de la situació objecte d’estudi com, per exemple, els
següents:

• Les condicions de treball susceptibles de produir danys.

• Els factors moderadors.

• Les conseqüències que poden tenir, tant per a la persona del treballador com
per a l’organització.

En la taula 3.1, es veuen els principals aspectes en què se centra l’anàlisi de les
condicions de treball en l’avaluació dels factors psicosocials.

Taula 3.1. Aspectes en què se centra l’avaluació psicosocial

Contingut del treball Condicions de l’entorn Condicions de la feina Relacions socials

Monotonia Nivell de soroll Desenvolupament professional Sistema de participació

Exigències de la tasca Situacions de perill Remuneració Clima psicològic

Pressió temporal Disposició del lloc, etc. Horaris Discriminació, etc.

Aïllament, etc. Treball a prima, etc.

D’altra banda, es pot valorar la simptomatologia associada a situacions d’estrès a
partir de reconeixements mèdics o de qüestionaris autoaplicats. D’aquesta manera,
es podran contrastar les dades referents a la realització d’una determinada tasca
amb els possibles efectes sobre la salut. Per tal de poder contrastar estadística-
ment si unes determinades condicions de treball s’associen amb uns símptomes
determinats, haurem d’establir grups homogenis quant a exigències laborals, per
exemple, que tinguin una mateixa categoria professional, que pertanyin a un
mateix departament, que comparteixin torn, etc.

A l’hora de realitzar l’avaluació psicosocial haurem de tenir en compte, també,
d’altres informacions relatives a l’empresa que poden ajudar a la detecció dels
símptomes d’un entorn psicosocial inadequat. Aquesta informació s’obtindrà de
l’arxiu administratiu de l’empresa, tal com es relaciona, a tall d’exemple, en la
taula 3.2.

En els qüestionaris autoaplicats, també es valoren les característiques individuals
del treballador com, per exemple, els trets de la seva personalitat, la capacitat
perceptiva, les estratègies d’afrontament i el suport social.
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Model de Robert Karasek

Robert Karasek fonamenta la
causa dels efectes que té el
treball tant en la salut com en el
comportament dels treballadors
en la combinació de les tres
dimensions del seu model
exigències-control-suport social.

Per aprofundir en l’estudi
del model
exigències-control-suport
social, vegeu la secció
“Adreces d’interès” al web
del crèdit.

Metodologies vàlides
d’avaluació de riscos

En la nostra societat, només
comptem amb dues
metodologies validades: la
metodologia factors psicosocials,
elaborada per l’INSST, i la
metodologia CoPsoQ, elaborada
per l’Institut Nacional de Salut
Laboral de Dinamarca i adaptada
al nostre entorn.

En la secció “Annexos”
del web del crèdit,
trobareu una recopilació
de mètodes aplicables en
l’àmbit de la
psicosociologia.

Taula 3.2. Dades que es poden relacionar amb problemes psicosocials

Absentisme Rotació del personal Conflictes Productivitat

Per motius justificats: accidents,
malalties, motius personals,
permisos...

Baixes: de l’empresa o per sectors
o departaments

Queixes i reclamacions de clients Disminució de la productivitat

Per motius injustificats Plantilla mitjana Acomiadaments Disminució de la qualitat del
producte

Trasllats interns Jornades perdudes Endarreriments

Sancions

Un dels models més reconeguts per identificar els factors del treball que
poden donar lloc a estrès o tenir d’altres repercussions negatives sobre la
salut i l’organització és el model exigències -control -suport social elaborat
per R. Karasek.

D’altres autors parteixen d’altres teories de l’estrès o dels factors psicosocials,
com el model d’esforç-recompensa de Siegrist, que defensa que la interacció entre
un esforç elevat i un baix nivell de recompenses, a llarg termini, representa la
situació de més risc per a la salut; o d’altres exemples, com el model de les
característiques de treball (Hackman i Oldman), factors d’estrès (Cooper, Cox...),
etc.

En l’actualitat, hi ha una gran quantitat d’instruments aplicables, alguns dels
quals estan basats en els models anteriors, que van des de metodologies globals
d’avaluació de riscos fins a escales sobre un tema concret, per exemple, el clima
laboral. El principal inconvenient amb què ens trobem és que molt pocs estan
adaptats a la realitat de la població del nostre país, la qual cosa en limita la validesa
i fiabilitat.

Per tant, un cop hem definit l’objecte de l’estudi i la població a què va dirigit,
haurem de fer una revisió de les eines que poden ser aplicables i elegir la més
adequada a les necessitats i condicionants (econòmics, coneixements tècnics,
temps...) de la situació que es vol analitzar.

A l’hora de realitzar una anàlisi dels factors de risc psicosocials que estan presents
en l’entorn de treball, podem classificar els mètodes d’avaluació a partir de la
diferenciació següent:

• Mètodes globals d’avaluació de condicions de treball que inclouen els
factors psicosocials, com el mètode LEST o el mètode dels perfils de llocs
de treball.

• Mètodes dissenyats per a l’avaluació general dels factors psicosocials, com
el mètode dissenyat per l’INSST o el mètode PSQ CAT21 COPSOQ.

• Mètodes específics, que se centren en un factor o un col·lectiu determinat,
com la valoració del burnout, l’estrès, la satisfacció laboral, qüestionaris
sobre mobbing, etc.
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Guia d’observació

La guia d’observació és un
qüestionari en què figuren una

descripció de la tasca, una sèrie
de preguntes en forma

d’indicadors que fan referència a
setze variables agrupades en cinc

blocs d’informació relatius al
lloc de treball, i un breu

qüestionari d’empresa.

Podeu consultar la guia
d’observació del mètode

LEST en la secció
“Annexos” del web del

crèdit.

3.1 El mètode LEST

El mètode LEST va ser dissenyat pel Laboratoire d’Économie et Sociologie du
Travail (LEST) en la dècada dels anys setanta. És aplicable a l’estudi global de
les condicions de treball, i inclou entre les seves variables un apartat dedicat a
l’avaluació dels factors psicosocials. Té com a finalitat la millora de les condicions
de treball a partir d’una situació que es considera insatisfactòria, i no requereix
coneixements especialitzats per a la seva aplicació.

Els autors del mètode LEST van definir les condicions de treball com
el conjunt de factors relatius al contingut del treball que poden tenir
repercussions sobre la salut, i sobre la vida personal i social dels treballadors.

En la definició de condicions de treball feta pels autors del mètode LEST, queden
exclosos els factors relatius al salari, avantatges socials i seguretat en l’ocupació,
per considerar-los objecte d’un estudi diferent. Tampoc es tenen en compte els
factors de risc professional relatius a les condicions de seguretat i higiene en el
treball, als quals se’ls ha de dedicar una atenció prioritària abans de l’aplicació
d’aquesta metodologia.

Aquest mètode resulta aplicable, preferentment, a llocs de treball fixos del sector
industrial de processos continus poc o gens qualificats. Tanmateix, algunes parts
de la guia d’observació, com les relatives a l’ambient físic, postura i càrrega física
de treball, també són utilitzables per avaluar altres llocs més qualificats i molts
llocs del sector serveis. Les preguntes relatives a la càrrega física i mental poden
presentar dificultats en els llocs no repetitius que no tenen un cicle de treball
ben determinat com, per exemple, els de vigilància i control. Tampoc no s’ha
d’utilitzar per avaluar llocs en què les condicions físiques ambientals i el lloc
de treball varien contínuament, com en el cas de treballadors de la construcció,
manteniment, etc.

L’avaluació es basa en les puntuacions obtingudes en les variables considerades
en la guia d’observació. Proposa una valoració que oscil·la entre zero (situació
satisfactòria) i deu (situació nociva), segons els criteris que es recullen en la taula
3.3. Està concebut perquè tot el personal implicat participi en totes les fases del
procés d’avaluació.

Taula 3.3. Escala de puntuació de les variables del mètode LEST

Nivell de satisfació Significat

0, 1, 2 Situació satisfactòria.

3, 4, 5 Molèsties lleus. Algunes millores poden aportar més comoditat al treballador.

6, 7 Molèsties mitjanes. Hi ha risc de fatiga.

8, 9 Molèsties fortes. Fatiga.

10 Nocivitat.
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Histograma

En estadística, un histograma és
una representació gràfica d’una
variable en forma de barres.
Permet la comparació dels
resultats d’un procés.

Un cop avaluat el lloc, els resultats obtinguts es poden representar en un diagrama
de barres o histograma del lloc de treball, que permet tenir una visió ràpida de
quin és l’estat de les variables estudiades i establir, d’aquesta manera, un primer
diagnòstic. Facilita la discussió i l’estudi per part del grup de persones afectades
en la recerca de causes i la proposta de solucions. En la figura 3.1, podem veure
un exemple.

Figura 3.1. Histograma d’un lloc de treball

Els aspectes psicològics que aquest mètode considera fan referència a la necessitat
de conèixer en quina mesura permet el contingut del treball que es manifesti
la iniciativa i autonomia del treballador, i els efectes que el treball té sobre la
seva personalitat i la seva vida social. Per determinar la influència satisfactòria
o no satisfactòria dels aspectes psicosocials sobre el treballador, s’utilitzen els
indicadors que apareixen en la taula 3.4.

Taula 3.4. Aspectes psicosocials del mètode LEST

Iniciativa Estatus social Comunicacions Cooperació Identificació amb el
producte

Possibilitat d’organitzar-se
el treball o modificar l’ordre
de les operacions

Temps d’aprenentatge en
el lloc de treball

Possibilitat de parlar Tipus de relacions:
cooperatives, funcionals,
jeràrquiques

Situació del treballador en
el procés

Controlar el ritme de treball Nivell de formació requerit Possibilitat de desplaçar-se Freqüència de les
relacions

Importància de la
modificació efectuada

Regular la màquina Nombre de persones
properes

Intervenir en cas
d’incidents

Control de peces i
correcció d’errors

3.2 Mètode dels perfils del lloc de treball

El mètode dels perfils del lloc de treball va ser dissenyat pels especialistes en
condicions de treball i de producció de la Régie Nationale d’Usines Renault
(RNUR) en la dècada dels anys cinquanta, per aconseguir els objectius següents:
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F-Psico

La metodologia de valoració de
factors psicosocials també és
coneguda com a F-Psico, i es

troba en fase de revisió per a la
seva actualització i utilització a
Catalunya, amb la intenció que
els agents socials hi participin.

• Millorar la seguretat i l’entorn.

• Disminuir la càrrega de treball física i mental.

• Reduir la pressió del treball repetitiu o en cadena.

• Crear una proporció creixent de llocs amb un contingut de treball elevat.

Aquest mètode, igual que el LEST, s’utilitza per determinar les condicions de
treball. Permet avaluar el que els seus autors van definir com les principals
penositats de les situacions presents en el món laboral, per arribar a elegir la
solució que millor s’adapti als objectius.

L’aplicació del mètode dels perfils del lloc de treball se centra principalment
en els llocs de treball repetitiu i de cicle curt, com les cadenes de muntatge,
però es pot adaptar per analitzar llocs d’altres característiques i activitats.

El mètode dels perfils del lloc de treball estableix els factors en què es divideixen
les condicions de treball i les variables necessàries per analitzar cadascun d’ells.
Inclou quatre factors de naturalesa psicosocial que són avaluats per mitjà de vuit
variables, tal com apareix en la taula 3.5.

Taula 3.5. Factors psicosocials del mètode de perfil de llocs de treball

Autonomia Relacions Repetitivitat Contingut del treball

Individual Independents del treball Durada del cicle Potencial

De grup Dependents del treball Responsabilitat

Interès pel treball

Com el mètode LEST, consta de cinc nivells de satisfacció, però fixa una escala
avaluativa només de cinc punts, en què l’1 indica una situació molt satisfactòria
i el 5 molt penosa o perillosa, sobre la qual s’ha d’actuar de manera prioritària.
El mètode estableix que l’avaluació d’aquests factors exigeix el coneixement de
les formes d’organització establertes pels responsables de fabricació. El resultat
es presenta en forma de perfils. Igual que el mètode LEST, permet determinar
l’histograma del lloc de treball.

3.3 Mètode de valoració de factors psicosocials de l’INSST

El mètode de valoració de factors psicosocials, dissenyat per l’Institut Nacional
de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) l’any 1998, consisteix en l’aplicació
d’un qüestionari a un grup de treballadors als quals va dirigit l’estudi, i d’un
sistema d’avaluació, ordenació i conceptualització, que permet avaluar situacions
concretes i localitzar fonts de problemes.
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Podeu consultar el
qüestionari del mètode de
valoració de factors
psicosocials de l’INSST
en la secció “Annexos” del
web del crèdit.

Té com a finalitat realitzar un diagnòstic de la situació psicosocial d’una empresa
o d’àrees parcials d’aquesta. Entre les aplicacions d’aquest mètode cal destacar
les següents:

• Avaluació de situacions concretes.

• Localitzar problemes i definir les causes dels problemes detectats.

• Dissenyar canvis (contingut, magnitud i direcció) i prioritzar actuacions.

• Comparar diferents grups o un mateix grup en diferents moments.

• Prendre consciència de la situació present.

L’INSST defineix el concepte de factors psicosocials com “aquelles
condicions que es troben presents en una situació laboral i que estan
directament relacionades amb l’organització, el contingut del treball i la
realització de la tasca, i que tenen capacitat per afectar, tant el benestar o la
salut (física, psíquica o social) del treballador, com el seu desenvolupament”.

El qüestionari d’aquest mètode està compost per setanta-cinc preguntes de res-
posta tancada i prèviament codificada, que proporcionen informació sobre els set
factors psicosocials en què s’estructura, i que són avaluats per mitjà de diferents
variables, tal com es representa en la taula 3.6.

Taula 3.6. Factors psicosocials del mètode de l’INSST

Càrrega mental Autonomia
temporal

Contingut del
treball

Supervisió-
participació

Definició de rol Interès pel
treballador

Relacions
personals

Pressió de temps Possibilitat de
deixar el lloc

Capacitats
utilitzades

Supervisió Ambigüitat de rol Promoció Possibilitat de
comunicar-se

Esforç d’atenció Pauses Repetitivitat,
varietat

Mitjans de
participació

Conflicte Formació Qualitat de les
relacions

Fatiga percebuda Ritme Importància de la
tasca

Grau de
participació

Mitjans
d’informació

Relacions de grup

Quantitat i
complexitat de la
informació

Motivació pel
treball

Estabilitat en
l’ocupació

Dificultat
percebuda

Descripció dels factors psicosocials

Càrrega mental: és l’esforç intel·lectual que ha de realitzar el treballador per fer front al
conjunt d’exigències que rep el sistema nerviós en el curs de realització del seu treball.

Autonomia temporal: es refereix a la discreció concedida al treballador sobre la gestió del
seu temps de treball i descans.

Contingut del treball: fa referència al grau en què el conjunt de tasques que desenvolupa
el treballador activen una certa varietat de capacitats, responen a una sèrie de necessitats
i expectatives del treballador i permeten el seu desenvolupament psicològic.

Supervisió - participació: defineix de quina manera es distribueix el poder de decisió
entre el treballador i la direcció respecte a diferents aspectes relacionats amb el
desenvolupament del treball.
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Definició de rol: considera els problemes que es poden derivar del rol laboral i
organitzacional atorgat a cada treballador.

Interès pel treballador: fa referència al grau en què l’empresa mostra una preocupació de
caràcter personal i a llarg termini pel treballador (per exemple, estabilitat en l’ocupació...) o
bé a si la consideració que té del treballador és de caràcter instrumental i a curt termini.

Relacions personals: mesura la qualitat de les relacions personals dels treballadors.

Atenent al tipus d’informació que es vol obtenir, podem classificar en dos grups,
les preguntes que es plantegen en el qüestionari:

• Aquelles en què es pregunta al treballador sobre una realitat objectiva de la
seva empresa o treball (fets).

• Aquelles en què es pregunta sobre la impressió que el treballador té sobre
un aspecte determinat del seu treball (opinió).

Els resultats es poden presentar en dos formats:

1) Perfil valoratiu. Ofereix les mesures de les puntuacions del col·lectiu analitzat
per a cada un dels set factors. Cada pregunta té un pes específic en la puntuació,
i cada opció de resposta contribueix de manera diferent en la valoració. La
valoració final de cada factor es realitza seguint una escala que oscil·la entre zero
i deu. L’escala està dividida en tres trams, de manera que les puntuacions majors
reflecteixen un major grau d’insatisfacció.

A més, per a cada factor, en uns requadres situats a sota de cada escala s’indica el
percentatge de treballadors que es posiciona en cada un dels tres trams, tal com es
pot veure en la figura 3.2.

Trams del perfil valoratiu

En aquest perfil es distingeixen tres trams diferents que indiquen diferents situacions de
risc:

• Situació satisfactòria(de 0 a 4 punts).

• Situació intermèdia(de 4 a 7 punts). Les condicions presents poden generar molèsties a un
cert nombre de treballadors, però no són prou greus per demanar una intervenció immediata.
Això no obstant, és una situació que s’ha d’arreglar al més aviat possible, ja que aquests
factors poden resultar, en un futur, font de problemes.

• Situació nociva(de 7 a 10 punts). Els factors que tenen una puntuació compresa en aquest
tram requereixen una intervenció en el termini més breu possible. En situacions d’aquest
tipus, és previsible que entre els treballadors hi hagi una gran insatisfacció amb la feina, una
tendència a l’increment de l’absentisme o que aparegui una simptomatologia associada a
l’estrès. En la taula 3.7, es representen els tres trams en què es divideix aquesta escala del
perfil valoratiu.

Taula 3.7. Representació dels tres trams en què es divideix l’escala del perfil valoratiu

Situació satisfactòria Situació intermèdia Situació nociva

De 0 a 4 punts De 4 a 7 punts De 7 a 10 punts
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Per aprofundir en l’estudi
del mètode dels factors
psicosocials, vegeu la
secció “Adreces d’interès”
al web del crèdit.

2) Perfil descriptiu. Ofereix una informació detallada de com es posicionen els
treballadors davant de cada pregunta, la qual cosa permet conèixer el percentatge
d’elecció de cada opció de resposta. Aquesta informació permet orientar les
accions concretes per millorar un factor. Per exemple, si s’ha obtingut una
puntuació elevada en el factor càrrega mental, el perfil descriptiu ens aporta
informació per determinar a què obeeix, si és degut al fet que s’ha de mantenir
una atenció molt elevada, o bé es deu al fet que els ritmes són molt elevats, o a
una manca de pauses.

Finalment, el mètode conté un conjunt de recomanacions generals per a cada un
dels factors analitzats, susceptibles de ser aplicades en diferents empreses, després
d’adaptar-les a l’entorn laboral específic. En la figura 3.2, es pot veure el perfil
valoratiu del mètode de valoració de factors psicosocials.

Figura 3.2. Perfil valoratiu del mètode de valoració de factors psicosocials
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El CoPsoQ correspon a les
inicials del qüestionari

psicosocial de
Copenhaguen.

El mètode PSQ CAT 21
COPSOQ és la versió

catalana del mètode ISTAS
(COPSOQ).

Podeu consultar el
qüestionari del mètode

PSQ CAT21 COPSOQ en
la secció “Annexos” del

web del crèdit.

Càlcul d’indicadors en el
mètode PSQ CAT

Per identificar les àrees de
millora en l’organització del

treball, utilitza el càlcul
d’indicadors com, per exemple,

la distància a la qual es troba
l’empresa de la situació

teòricament ideal i de la situació
de la població de referència.

3.4 Mètode PSQ CAT21 COPSOQ

El mètode PSQ CAT21 COPSOQ, per a l’avaluació i intervenció preventiva davant
del risc psicosocial, va ser elaborat l’any 2000 per un equip d’investigadors de
l’Institut Nacional de Salut Laboral de Dinamarca (AMI), i adaptada al nostre en-
torn per un equip d’investigadors liderat per l’Institut Sindical de Treball, Ambient
i Salut (ISTAS) i publicat l’any 2003. Es tracta d’un instrument internacional, però
adaptat i validat al nostre país, que es pot utilitzar per a qualsevol tipus de treball.

L’objectiu del mètode PSQ CAT 21 és identificar i mesurar factors de risc
psicosocial, i permetre també detectar àrees de millora en l’organització del
treball amb relació a la salut, i desenvolupar alternatives més saludables.

El mètode PSQ CAT 21 utilitza la tècnica del qüestionari individual, anònim,
confidencial i de resposta voluntària, que inclou vint-i-una dimensions psicoso-
cials que faciliten la localització del problema i el disseny de la solució adequada.
Aquestes vint-i-una dimensions cobreixen la major diversitat d’exposicions psico-
socials que poden existir actualment en el món laboral. A més, el fet d’utilitzar les
mateixes definicions i instruments de mesura per a totes les ocupacions i sectors
d’activitat possibilita les comparacions entre els diferents sectors. Des del punt de
vista operatiu, això permet a l’empresa prioritzar les seves actuacions preventives
en funció de les necessitats detectades en els diferents departaments i ocupacions,
a més de garantir l’equitat entre tots els seus treballadors.

El seu marc conceptual està basat en la teoria general de l’estrès, l’ús de
qüestionaris estandarditzats i el mètode epidemiològic. Integra les dimensions
dels models exigències - control - suport social (Karasek, Tehorell, Johnson) i
esforç i recompensa (Siegrist), i també assumeix la teoria de la doble presència
(Hall).

Aquesta metodologia basa tot el seu procés d’actuació en la participació, com a
element clau per concretar les intervencions més adequades a les necessitats de
cada empresa.

Per solucionar el problema de la manca de valors límit d’exposició, s’utilitzen
valors poblacionals de referència, que han estat obtinguts mitjançant una enquesta
representativa de la població ocupada i, per això, representen un objectiu d’expo-
sició raonablement assumible a curt termini per les empreses.

Hi ha dues versions d’enquesta:

1. Una versió curta per a microempreses, empreses amb una plantilla inferior
a vint-i-cinc treballadors, i per a autoavaluació.

2. Una versió mitjana per a empreses que tenen una plantilla de vint-i-cinc
o més treballadors. Consta de vint-i-una dimensions que permeten la
identificació dels riscos psicosocials amb la menor complexitat possible,
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Hi ha una tercera versió de
l’enquesta que s’usa en el
mètode PSQ CAT21, més
exhaustiva, per ser usada
per investigadors.

En la secció “Annexos”
del web del crèdit, podeu
consultar una comparativa
entre el mètode ISTAS21
COPSOQ i el dels factors
psicosocials.

facilitant la detecció de la font de risc i la recerca d’alternatives per a la
intervenció.

Ambdues versions identifiquen i valoren els cinc grans grups de factors de risc
psicosocial per als quals hi ha evidència científica suficient que poden afectar la
salut dels treballadors. En la taula 3.8, es diferencien les dimensions que identifica
cada versió.

Taula 3.8. Dimensions psicosocials del mètode PSQ CAT21 COPSOQ

Grup de factors de risc
psicosocial

Dimensions psicosocials (PSQ CAT21 COPSOQ)

Versió mitjana Versió curta

Exigències psicològiques Exigències quantitatives
Exigències cognitives
Exigències emocionals
Exigències d’amagar emocions
Exigències sensorials

Exigències psicològiques

Treball actiu i possibilitats de
desenvolupament

Influència
Possibilitats de desenvolupament
Control sobre el temps de treball
Sentit de la tasca
Integració en l’empresa

Treball actiu i possibilitats de
desenvolupament

Relacions socials en l’empresa i
lideratge

Previsibilitat
Claredat de rol
Conflicte de rol
Qualitat de lideratge
Reforç
Suport social
Possibilitats de relació social
Sentiment de grup

Suport social i qualitat de lideratge

Compensacions Inseguretat
Estima

Inseguretat
Estima

Doble presència Doble presència Doble presència

Aquest mètode ofereix, a més, els avantatges següents:

• El tractament i anàlisi de dades està estandarditzat i es realitza per mitjà
d’una senzilla aplicació informàtica.

• Permet presentar els resultats per unitats d’anàlisi prèviament decidides i
adaptades a la realitat de cada empresa (per sexes, departaments, seccions,
llocs de treball, tipus de contracte...).

• És un mètode públic i gratuït.

• Està reconegut en l’àmbit internacional.

• Els indicadors de validesa i fiabilitat són molt alts.

3.4.1 Procés d’intervenció per a l’aplicació del mètode PSQ CAT21

Per a la utilització del mètode PSQ CAT21 COPSOQ i la seva aplicació en les
empreses, s’ha de seguir un procés d’intervenció que consta de diferents fases i que
cada empresa pot adaptar a la seva realitat. Les exposarem de manera esquemàtica:
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En la secció “Annexos” del
web del crèdit, trobareu

una taula que resumeix el
procés d’intervenció per a

l’aplicació del mètode
PSQ CAT21.

En la secció “Annexos” del
web d’aquest crèdit trobareu

un esquema elaborat per
l’ISTAS, amb les diferents
fases per a l’aplicació del

mètode i l’actuació a seguir
en cas de no arribar a

l’acord amb l’empresa.

Unitats d’anàlisi bàsiques
del mètode PSQ CAT21

Departaments i llocs de treball
constitueixen les unitats d’anàlisi

bàsiques. De vegades, un
departament o lloc de treball és

unipersonal o compta amb
menys de vint-i-cinc treballadors,

la qual cosa requerirà realitzar
agrupacions de manera acurada i

buscant l’homogeneïtat.

El mètode PSQ CAT21
dóna instruccions sobre

com s’han de fer les
adaptacions o supressions

de les preguntes.

Per garantir la intimitat de
les respostes, s’aconsella

donar la possibilitat de
contestar a casa el

qüestionari dissenyat en el
mètode PSQ CAT21.

Origen dels riscos
psicosocials

S’ha de desmitificar que l’origen
dels riscos psicosocials és la

personalitat, ja que deriven de
l’organització del treball; que el
qüestionari avalua les persones,

ja que avalua les condicions
laborals; i que els efectes de

l’exposició a aquests riscos són
només sobre la salut mental, ja

que també afecten la salut física.

1) Acord i designació del grup de treball

1. Presentació del mètode a la direcció de l’empresa i els representants
dels treballadors utilitzant els processos habituals d’informació, consulta
i participació propis de l’empresa.

2. Firma de l’acord per part de la direcció de l’empresa i la representació
dels treballadors per a la utilització del mètode, que es realitzarà en el si
d’interlocució habitual de l’empresa (comitè de seguretat i salut o un altre).

3. Designació del grup de treball (GT), que ha de ser paritari, tripartit o
quadripartit, en què participin representants de la direcció, del servei de
prevenció i/o tècnics externs i delegats de prevenció (o representants dels
treballadors).

L’acord d’utilització del mètode PSQ
CAT21 s’ha de fer per escrit.

2) Preparació del treball de camp

1. Decisió de l’abast i les unitats d’anàlisi (per lloc de treball, departaments,
centres de treball, sexes, edats...) tenint en compte els objectius preventius
que es busquen, l’estructura de l’empresa, les condicions laborals, i la
garantia d’anonimat i confidencialitat.

2. Adaptació del qüestionari tenint en compte l’abast de les unitats d’anàlisi i
la preservació de l’anonimat. El grup de treball acordarà les modificacions
de les preguntes que cregui convenients per adaptar-les a la realitat de
l’empresa, segons el que permet la llicència d’ús d’aquest mètode.

3. Generació del qüestionari per mitjà de l’aplicació informàtica que ofereix el
mètode, amb les modificacions acordades pel grup de treball. Aquesta tasca
la realitzarà personal tècnic subjecte al manteniment del secret professional.

4. Disseny de mecanismes de distribució, resposta i recollida que preservin la
confidencialitat i l’anonimat, i garanteixin la participació com, per exemple,
distribuir el qüestionari dins de sobres que es puguin utilitzar per a la seva
devolució, sense contenir codis d’identificació de la persona que respon
(nom, DNI...), utilitzar urnes tancades, etc.

5. Preparació del procés d’informació-sensibilització (circulars, reunions in-
formatives o altres a treballadors i comandaments intermedis), per tal
d’aconseguir que tota la plantilla conegui els objectius, les característiques
del procés d’intervenció, els terminis d’execució i els noms dels membres
del grup de treball.

3) Treball de camp

1. Publicitat de materials i reunions informatives amb la direcció de l’empresa,
els representants dels treballadors i els comandaments intermedis. Amb
aquests últims, serà convenient realitzar reunions específiques.

2. Distribució, resposta i recollida del qüestionari, durant els quals són essen-
cials la presència de representants de les parts, a més dels tècnics.
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Exposició raonable als
factors de risc psicosocial

Des del punt de vista de la
prevenció de riscos laborals, es
consideren inacceptables les
exposicions a factors de risc
psicosocial superiors a les dels
valors poblacionals de referència,
ja que aquests representen un
objectiu d’exposició
raonablement assumible a curt
termini per les empreses.

4) Anàlisi

a) Informatització de les respostes als qüestionaris, que es pot efectuar des de
l’aplicació informàtica que ofereix el mètode, per part de personal tècnic subjecte
al manteniment del secret professional; o bé es pot externalitzar contractant, per a
aquesta tasca, una empresa de gravació de dades.

b) Anàlisi de dades, amb l’objectiu de produir taules i gràfics que reflecteixin
els resultats. Aquesta tasca es realitzarà per personal tècnic acreditat (aliè a
l’empresa o no) i subjecte al manteniment del secret professional. Aquest personal
ha d’assumir i complir tots els preceptes legals i ètics de protecció de la intimitat
i de les dades personals. S’ha d’informar la plantilla de les persones responsables
d’aquesta fase.

c) Realització de l’informe preliminar per part del personal tècnic acreditat, amb
les taules i gràfics fruit de l’anàlisi de dades, tenint en compte les decisions preses
en el si del grup de treball amb relació a les unitats d’anàlisi.

L’informe preliminar

L’informe preliminar haurà de comparar les puntuacions (estandarditzades del 0 al 100)
obtingudes en el centre de treball, amb les puntuacions de la població de referència.

Les dimensions psicosocials es divideixen en positives (per a les quals la situació més
favorable per a la salut es dóna en puntuacions altes, més properes a 100) i negatives (la
situació més favorable per a la salut es dóna en puntuacions baixes, properes a 0).

Haurà de presentar la prevalença de l’exposició als factors de risc psicosocial, és a dir,
la proporció de treballadors inclosos en cada nivell d’exposició (verd, groc, vermell) de
referència. Amb aquestes dades veurem la proporció de treballadors que estan exposats a
la situació més desfavorable per a la salut (vermell) per a cada dimensió psicosocial.

Les exposicions problemàtiques s’identifiquen a partir de la taula de prevalença
d’exposicions per al centre de treball. Les exposicions es classifiquen en tres grups segons
el percentatge de treballadors exposats, tal com queda representat en la taula 3.9:

1. Principals exposicions problemàtiques. Factors de risc psicosocial per als quals el
percentatge de treballadors exposats a la situació més desfavorable per a la salut (vermell)
és major o igual al 50% (el percentatge de referència és del 33,3%).

2. Altres exposicions problemàtiques. Factors de risc psicosocial per als quals el percentatge
de treballadors exposats a la situació més desfavorable per a la salut (vermell) és entre el 49%
i el 33,3%.

3. Exposicions favorables. Factors de risc psicosocial per als quals el percentatge de
treballadors exposats a la situació més favorable (verd) és major que el 33,3%.

Taula 3.9. Classificació de les exposicions segons el percentatge de treballadors exposats

Principals exposicions
problemàtiques

Altres exposicions
problemàtiques

Exposicions favorables

El percentatge de treballadors
exposats a la situació

desfavorable per a la salut és
major o igual al 50%.

El percentatge de treballadors
exposats a la situació

desfavorable per a la salut és
entre el 49% i el 33,3%.

El percentatge de treballadors
exposats a la situació més
favorable per a la salut és

major que el 33,3%.

d) Interpretació de resultats: l’informe preliminar elaborat pels tècnics responsa-
bles es farà arribar a tots els membres del grup de treball per ser objecte de debat.
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La priorització com a
procés social

La priorització no és solament
un procés tècnic, sinó que

constitueix un procés social per
excel·lència que s’ha de fer
mitjançant el diàleg social.

Exposicions
problemàtiques de fàcil

solució

És possible que hi hagi
exposicions problemàtiques de

fàcil solució. Per exemple,
definir llocs de treball per
millorar la claredat de rol,

perquè pot resultar raonablement
efectiu, ja que en l’empresa hi ha

els coneixements i els recursos
suficients per ser desenvolupat

immediatament i no genera
gaires resistències entre la

plantilla. A més, implica un cost
econòmic molt baix.

Cercles de prevenció

Els cercles de prevenció es
formen amb grups de

treballadors exposats al
problema que es vol resoldre,

tècnics de prevenció i tècnics de
producció/servei. Tenen com a

objectiu concretar canvis en
l’organització del treball que

puguin conduir a l’eliminació,
disminució o la compensació de

l’exposició a un factor de risc
determinat.

Per obtenir més
informació sobre el

mètode PSQ CAT 21,
vegeu la secció “Adreces

d’interès” del web del
crèdit.

Anonimat de l’informe de resultats

S’exigeix que el personal tècnic es comprometi expressament a mantenir l’anonimat en
l’informe de resultats, de manera que no es puguin identificar les respostes de cap persona
ni les referències a una persona concreta.

També es requereix l’avaluació de la taxa de resposta abans d’emetre resultats per a
un factor de risc o una unitat d’anàlisi. Si alguna unitat d’anàlisi no obté els vint-i-cinc
qüestionaris necessaris, no es poden presentar dades per a aquesta unitat.

La dimensió qualitat de lideratge només es pot presentar per a la unitat d’anàlisi centre de
treball.

e) Redacció de l’informe de la interpretació de resultats, amb les aportacions que
considerin oportunes els membres del grup de treball.

f) Presentació i feedback de l’informe de la interpretació de resultats a la direcció
de l’empresa, els representants dels treballadors i els comandaments intermedis.

5) Priorització

1. Importància de les exposicions problemàtiques. Els criteris fonamentals
són la prevalença de les exposicions (percentatge de persones exposades
en el nivell vermell) i la magnitud d’aquestes exposicions (distància entre
la puntuació obtinguda en el centre de treball avaluat i la població de
referència).

2. Oportunitat de les intervencions. Des del punt de vista de la prevenció,
el que interessa és acordar un pla de treball realitzable, que serà negociat
pels agents implicats en la prevenció a l’empresa (directius, representants
dels treballadors assessorats pels tècnics) considerant, també, els criteris
d’oportunitat de les intervencions.

3. Proposta de les mesures preventives per part del grup de treball, a partir
de la informació facilitada pels tècnics responsables, un cop analitzades les
exposicions problemàtiques.

4. Proposta de prioritats per part del grup de treball amb la informació
obtinguda sobre la importància de les exposicions i l’oportunitat de les
intervencions. Aquestes prioritats es classifiquen en alta (que requereix
una acció immediata) i mitjana, l’acció de la qual es desenvolupa amb
posterioritat a les altes i baixa (l’acció pot ser de les últimes que es
desenvolupin).

5. Presentació i feedback de propostes de mesures preventives i priorització
amb la direcció de l’empresa, representants dels treballadors, treballadors i
comandaments intermedis.

6) Informe final d’avaluació de riscos psicosocials i planificació de l’acció
preventiva

Aquest informe, basat en l’informe preliminar i enriquit amb les aportacions
sorgides del grup de treball i de les reunions amb la direcció i la resta de
treballadors, s’ha de considerar un document dinàmic, que es pot reobrir cada
vegada que es consideri oportú.
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7) Aplicació i seguiment de les mesures preventives

El desenvolupament tecnològic i la
terciarització del treball són factors
que han influït en la preocupació per
la càrrega de treball mental. El treball
suposa cada cop un contacte menys
directe amb el procés de producció, i
es va convertint en un procés de
tractament de la informació i del
control d’una sèrie de mecanismes
que són els que executen el treball,
de manera que, a l’ésser humà, li
queda la tasca de controlar el
funcionament correcte del procés.

8) Avaluació de les mesures preventives

3.5 Avaluació de l’estrès

Les característiques del treball han canviat considerablement en els últims anys
introduint nous factors d’estrès com a conseqüència, principalment, de tres factors:

1. Increment de la tensió per la necessitat de supervivència de les orga-
nitzacions en un món altament competitiu, en què cal molt d’esforç. El
desenvolupament de les noves tecnologies en el món laboral, per donar
resposta a les necessitats que plantegen els clients, ofereix una major
rapidesa en el procés de producció i distribució, la qual cosa augmenta la
qualitat dels productes o serveis, però, al seu torn, genera un increment de
les exigències del treball.

2. Cerca de la màxima flexibilitat en les organitzacions, atès el nombre crei-
xent de treballadors temporers que responen a les necessitats de l’empresa
en un moment determinat, les subcontractacions cada cop més freqüents,
la presència d’empreses virtuals, el teletreball, i altres formes de treball
flexible en què ja no és imprescindible la presència física del treballador.

3. La desocupació persistent avui en dia en la majoria dels països europeus,
i que afecta amb més freqüència a joves, dones i majors de quaranta anys,
crea tensions socials, estrès i incertesa respecte al futur.

A aquests factors generals, s’han de sumar els que depenen de les connotacions de
cada lloc de treball, i de les característiques pròpies de cada persona.

Considerarem estressors totes les situacions o estímuls de diversa naturalesa
que provoquen la resposta de l’estrès.

Podem classificar els estressors en tres categories:

Les diferents situacions d’estrès que
ens podem trobar en la vida
quotidiana poden produir uns efectes
més negatius que d’altres
esdeveniments extraordinaris.

1. Esdeveniments vitals intensos. Són els canvis significatius en la vida de
les persones que generen estrès per ells mateixos i que afecten situacions per-
sonals, laborals o socials que exigeixen una modificació del comportament
adaptatiu, com, per exemple, un divorci, la mort d’un familiar, un casament,
la pèrdua de l’ocupació, etc.

2. Esdeveniments diaris menors. Fan referència a diferents situacions de la
vida quotidiana que poden generar un cert estrès (trànsit, soroll...). Aquest
tipus de situacions poden produir uns efectes més negatius que els d’altres
esdeveniments extraordinaris.
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Podeu consultar el
qüestionari del mètode

WOCCQ en la secció
“Annexos” del web del

crèdit.

3. Situacions cròniques de tensió. Són les situacions estressants en què la
tensió es manté durant un cert temps.

Per avaluar l’estrès laboral, es consideren les variables que apareixen en la taula
3.10.

Taula 3.10. Variables per
avaluar l’estrès laboral

En relació amb les
condicions de treball

En relació amb l’individu

Contingut del treball Característiques de la personalitat

Condicions de l’entorn físic Capacitat receptiva

Condicions de l’ocupació Mètodes d’afrontament

Relacions socials Suport social

En avaluar una situació d’estrès, també s’han de tenir en compte els factors
aliens al treball, ja que com més elevat sigui el nivell d’estrès en la vida
extralaboral d’una persona, més baixa serà la seva tolerància quan aquest es
produeixi en l’àmbit laboral.

Una de les eines desenvolupades per avaluar l’estrès laboral és el working
conditions and control questionnaire (WOCCQ). Aquest mètode va ser elaborat
pel Servei de Psicologia del Treball i de les Empreses de la Universitat de Lieja
(Bèlgica). Està dissenyat per realitzar un diagnòstic col·lectiu de l’estrès laboral i
per ser aplicat, particularment, en empreses mitjanes o grans. Permet elaborar una
política de prevenció respecte als factors generadors d’estrès en les condicions de
treball. Intenta assolir els objectius següents:

• Mesurar de manera directa l’estat subjectiu d’estrès.

• Obtenir una eina independent per mesurar els estressors.

• Construir una prova vàlida i fiable.

• Ser de fàcil aplicació.

• No cerca descriure els símptomes patològics.

Està compost per tres qüestionaris validats:

1. L’SPPN (stress psychologique positif et negatif ). Comprèn una doble escala
que mesura el nivell d’estrès i d’estimulació en el treball.

2. El WOCCQ pròpiament dit. És un qüestionari format per vuitanta pre-
guntes que fan referència a situacions laborals concretes, i permet avaluar
el nivell de control que es percep sobre el treball mitjançant una escala
distribuïda en sis dimensions:

(a) control sobre la gestió del temps

(b) control sobre la gestió de les tasques

(c) confiança en el futur
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(d) autonomia d’organització

(e) control sobre riscos

(f) control sobre condicions de treball

3. L’informe de situacions problema identifica les situacions de treball estres-
sants mitjançant una pregunta oberta a què el treballador ha de contestar
esmentant tres situacions problemàtiques que ha d’afrontar en la feina. Això
permet realitzar una anàlisi qualitativa de les respostes obtingudes de tots els
treballadors. Per valorar en quina mesura les diferents situacions resulten
estressants o freqüents, es pot utilitzar una escala de Likert.

Exemple de funcionament de les escales del qüestionari WOCCQ

El conjunt de les sis dimensions del qüestionari WOCCQ està compost per quaranta-
set apartats que es refereixen a afirmacions en primera persona sobre diferents
característiques del treball. Per exemple:

• Escala 1. Control sobre la gestió del temps: “He de treballar ràpidament perquè no tinc prou
temps”.

• Escala 2. Control sobre la gestió de les tasques: “És fàcil distingir entre allò que està sota la
meva responsabilitat i allò que no”.

• Escala 3. Confiança en el futur: “Crec en el futur del meu treball”.

• Escala 4. Autonomia organitzacional: “Puc fer suggeriments sobre la manera de fer el meu
treball”.

Un lloc de treball que planteja
determinats reptes pot contribuir a la
satisfacció laboral, sempre que
aquests reptes estiguin d’acord amb
les característiques de la persona
(formació, aptitud, etc.), o bé, al
contrari, si resulten excessius pot
crear frustracions.

Escala de Likert

En l’escala de Likert, a partir de les respostes de tots els treballadors, les situacions
problema es classifiquen en set categories que es refereixen als aspectes següents:

• contingut del treball

• relacions amb els usuaris dels serveis

• relacions interpersonals

• atmosfera en el treball

• gestió de l’equip

• cultura organitzacional

• entorn polític, social i econòmic

El WOCCQ és un mètode que té una doble utilitat: permet identificar els
grups de treballadors amb un nivell d’estrès més elevat, i orientar cap als
factors causants de l’estrès per actuar-hi (prevenció primària).
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Factors origen de la
satisfacció laboral

Un dels factors origen de la
satisfacció laboral està en les

relacions que s’estableixen tant
entre departaments com amb les
persones de l’entorn més proper

(companys, comandaments i
subordinats). La fluïdesa

d’aquestes relacions afavoreix el
desenvolupament del treball i pot

actuar com un factor reductor
dels nivells d’estrès. Aquest

factor també s’anomena suport
social.

Podeu consultar un
quadre de les variables

que influeixen en la
satisfacció laboral en la

secció “Annexos” del web
del crèdit.

El salari no és suficient per
augmentar la satisfacció

El nivell salarial no és per si
mateix un element que augmenti
la satisfacció, sinó que ha d’estar
d’acord amb les exigències de la

feina i que el treballador el
percebi com a just.

Per aprofundir en l’estudi
de la satisfacció laboral,

vegeu la secció “Adreces
d’interès” al web del crèdit.

3.6 Avaluació de la satisfacció laboral

La satisfacció laboral, dins l’àmbit de la prevenció de riscos, està relacionada
amb la resposta afectiva del treballador davant diferents aspectes del seu treball,
i constitueix un dels principals indicadors de la qualitat de vida laboral. La
satisfacció en el treball dependrà del balanç que faci el treballador entre allò que
espera i allò que obté, conseqüència de la interacció dels diferents factors laborals
i personals, com els que apareixen en la taula 3.11.

Taula 3.11. Factors laborals i
personals que afecten la satisfac-
ció

Factors laborals Factors individuals

Contingut del treball
Salari
Horaris i ritme de treball
Relacions interpersonals
Característiques de l’empresa
(nivell tecnològic,
dimensions, prestigi...)

Nivell professional
Edat
Expectatives
Aptituds
Compatibilitat amb la vida familiar
Jerarquia de valors

Un aspecte essencial per obtenir la satisfacció laboral és un ambient de treball
favorable, tant per fomentar el benestar personal com per la realització del treball
de manera correcta. Les relacions interpersonals dins de l’empresa exerceixen
una gran influència en aquest aspecte. El suport entre companys de feina i un
tracte afable i comprensiu per part dels comandaments són dues característiques
definitòries d’un bon clima laboral.

Un altre factor important és gaudir d’una remuneració justa, acompanyada d’una
correcta política d’ascens, d’acord amb les pròpies expectatives, i del reconeixe-
ment de la tasca ben feta. Tots són elements que fomenten la satisfacció laboral.

El grau de satisfacció laboral depèn de diversos factors i es pot mesurar per
mitjà de les seves causes, pels seus efectes o interrogant directament cada
persona afectada.

Dificultats que planteja l’avaluació de la satisfacció

Es poden fer diferents lectures de la pregunta sobre si estem satisfets amb la nostra feina.
Igualment, la resposta pot tenir causes molt diverses, ja que els motius que expliquen
aquesta resposta no seran els mateixos per a un directiu que per a un operari, ni per a una
persona amb un contracte temporal que per a una altra amb ocupació estable. L’opinió que
expressen sobre el seu treball, en part, no depèn de la situació del treball en ella mateixa.
Per tant, es fa necessària la intervenció d’experts per interpretar aquesta ambigüitat.

A més, el grau de satisfacció provoca una major o menor tolerància a qualsevol agent
causant d’estrès. La insatisfacció influeix decisivament en l’estat anímic de la persona i la
seva conducta, actua com a detonant d’alteracions psicosomàtiques, i pot arribar a produir
tensió i alteracions diverses com ansietat, trastorns gastrointestinals, estrès, etc.

La insatisfacció en l’ocupació es manifesta en algunes conductes relacionades amb criteris
de funcionament organitzacional, com la rotació, absentisme, acomiadaments, etc. Però,
en canvi, no s’ha demostrat que hi hagi una clara relació entre la satisfacció en el treball i
el rendiment.
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Hi ha diferents mètodes per avaluar la satisfacció laboral, i gairebé tots coincidei-
xen a interrogar d’una manera o altra les persones sobre diferents aspectes del seu
treball. Es poden utilitzar diferents suports:

• Autodescripcions verbals, amb diferents tipus d’escales com, per exemple,
la de Likert, o llistes amb frases afirmatives i qualificatius.

• Escales per a l’autoavaluació d’algunes tendències de conducta.

• Sistemes per a l’avaluació pròpia o aliena d’algunes condicions de treball i
d’algun aspecte de la conducta.

• Entrevista, generalment individual. Té una gran riquesa qualitativa, però
requereix molt de temps i mitjans, a més de personal expert per a la seva
aplicació i valoració.

La tècnica més utilitzada és el qüestionari, generalment voluntari i anònim. Se sol
distribuir entre els treballadors de la planta o l’oficina, o bé es pot enviar al seu
domicili.

Contingut del qüestionari per avaluar la satisfacció laboral

La majoria dels instruments de mesura de la satisfacció laboral que s’utilitzen, interroguen
sobre les dimensions següents:

• relatiu al treball (contingut, autonomia, interès, possibilitats d’èxit)

• relacions humanes (estil de comandament, competència i afabilitat de companys i caps)

• organització del treball

• possibilitats d’ascens

• salari i altres tipus de recompensa

• reconeixement pel treball realitzat

• condicions de treball (físiques i psíquiques)

Podem classificar els mètodes per avaluar la satisfacció laboral en dos grans grups:

• Mètodes directes. Analitzen les actituds expressades, generalment, mitjan-
çant preguntes directes tancades.

• Mètodes indirectes. Reben aquesta denominació perquè no analitzen de
manera directa la variable satisfacció, sinó que ho fan per mitjà de l’anàlisi
dels bons i mals records i, de vegades, de diferents actituds.

3.6.1 Escala general de satisfacció

L’escala general de satisfacció (overall job satisfaction) va ser desenvolupada per
Warr, Cook i Wall en 1979, i constitueix una de les escales de satisfacció més
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Podeu consultar el
qüestionari de l’escala

general de satisfacció en
la secció “Annexos” del

web del crèdit.

Podeu consultar un
quadre de diferències

entre l’estrès i el burnout
en la secció “Annexos” del

web del crèdit.

Característiques del
burnout

El burnout té les característiques
següents:

• Estrès crònic progressiu
(1 a 3 anys).

• Sobrecàrrega
qualitativa de treball.

• Persones amb alt nivell
de motivació.

• Treball amb alta
implicació emocional.

• Contacte amb usuaris
d’un servei.

Podeu ampliar els
coneixements sobre el

burnout consultant la
secció “Adreces d’interès”

al web del crèdit.

àmpliament usada. Està dissenyada de manera que facilita el seu emplenament
per part de tots els treballadors, independentment de la seva formació. Consta de
quinze apartats, amb set opcions de resposta des de molt satisfet a molt insatisfet.
Aquests ítems es troben dividits en dos subescales que mesuren, respectivament,
el següent:

• Els factors intrínsecs. Avaluen aspectes com la responsabilitat en el treball,
contingut de la tasca, promoció, reconeixement del propi treball. Consta de
set apartats (correspon als números 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14).

• Els factors extrínsecs. Mesuren aspectes com les condicions físiques del
treball, l’organització del treball, l’horari i la remuneració. Està formada
per vuit apartats (corresponent als números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15).

Les puntuacions obtingudes permeten valorar tant la satisfacció laboral global
com la satisfacció relativa als factors extrínsecs o intrínsecs, la qual cosa permet
detectar de manera ràpida els aspectes que causen problemes i que han de ser
millorats. L’escala pot ser aplicada per un entrevistador o bé ser contestada de
manera individual per cada treballador, ja que la seva brevetat i senzillesa de
vocabulari faciliten la comprensió als diferents col·lectius.

3.7 Avaluació del burnout

El burnout es considera una de les possibles respostes a l’impacte acumulatiu de
l’estrès laboral crònic en contextos de serveis humans. No s’ha de confondre amb
l’estrès laboral pròpiament dit.

El burnout es defineix com la síndrome de fatiga emocional
crònica caracteritzada per tres dimensions: esgotament emocional,
despersonalització i manca de realització personal, que es manifesta entre
els professionals en l’exercici de la seva activitat, i predomina en les
professions en què es treballa en contacte directe amb usuaris d’un servei.

Per determinar la presència del burnout en el treballador, els objectius de l’avalu-
ació se centraran en els paràmetres següents:

• Valorar els símptomes que presenta el treballador.

• Analitzar el procés d’aparició.

• Discriminar-lo d’altres processos (diagnòstic diferencial).

• Avaluar la freqüència i intensitat dels símptomes.

• Identificar les fonts d’estrès, origen de les conseqüències.

Els procediments més utilitzats per a la seva avaluació són els següents:
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En la secció “Annexos”
del web del crèdit podeu
consultar el qüestionari
CBB.

Exemples del qüestionari
CBB

Els següents són exemples
d’alguns apartats del qüestionari
CBB:

• En general, estic fart
del meu treball.

• Em sento identificat
amb el meu treball.

• El meu supervisor em
dóna suport en les
decisions que prenc.

• El meu treball actual no
té interès.

• Quan sóc a la feina em
sento de mal humor.

• Estic cremat pel meu
treball.

• El treball està afectant
les meves relacions
familiars i personals,
etc.

Podeu consultar un
quadre amb algunes
conductes concretes de
mobbing en la secció
“Annexos” del web del
crèdit.

en la secció “Annexos” del
web del crèdit, trobareu un
model de qüestionari per
avaluar el mobbing.

• Qualitatius, consistents en entrevistes diagnòstiques.

• Quantitatius, consistents en l’aplicació de proves psicomètriques.

• Identificar, mitjançant criteris normatius de les escales i índexs estadístics,
el grau d’associació entre les fonts d’estrès, els símptomes delburnout i les
conseqüències.

Els instruments més utilitzats com a estimació de la presència de la patologia
han estat els qüestionaris. Una de les eines més freqüentment utilitzades per
avaluar el burnout és el Maslach burnout inventory (MBI), del qual hi ha tres
versions. Aquest instrument avalua en quin grau estan afectades, en l’individu,
les dimensions que conformen la síndrome. No fa esment de les possibles
causes, és a dir, dels factors sobre els quals hem d’incidir per poder actuar d’una
manera realment preventiva. Per esbrinar-les, haurem d’avaluar les condicions
psicosocials del treball i establir les correlacions que hi puguin haver amb els
indicis de burnout, a més d’examinar les dades existents en l’empresa respecte
a absentisme, baixes, rotacions, abandonaments, etc.

3.7.1 Qüestionari breu de burnout (CBB)

Atès que el model MBI té una sèrie de problemes psicomètrics, s’ha elaborat un
qüestionari que no pretén ser alternatiu a l’MBI, sinó complementari. Aquest
instrument conté vint-i-un apartats, i el seu nom fa referència a la seva extensió.
Consta de tres blocs:

1. El primer bloc d’apartats fa referència als antecedents del burnout, tenint
en compte les característiques de la tasca i l’organització.

2. El segon bloc recull els factors de la síndrome del burnout que Maslach i
Jackson van presentar en el seu model.

3. El tercer bloc està compost per apartats que fan referència a les conseqüèn-
cies que té el burnout en la persona, en l’àmbit familiar i en el rendiment
laboral.

Tots els apartats tenen la mateixa escala de resposta: una escala tipus Likert, amb
un rang que va d’1 a 5.

3.8 Avaluació del mobbing

El terme de mobbing fa referència a certes situacions d’assetjament psicològic en
el treball que es manifesten en forma de conflictes interpersonals.
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Conseqüències del
mobbing

Un estudi sobre el mobbing a
finals de 1994 mitjançant

l’aplicació d’un qüestionari
sobre noranta-cinc persones que

realitzaven tasques
administratives va posar de

manifest algunes conseqüències
davant situacions de mobbing

com, per exemple, la submissió/
acceptació amb pèrdua

d’autoestima, ira, venjança i
actituds apàtiques. És a dir,

fonamentalment de tipus
personal.

Per aprofundir en l’estudi
del mobbing, vegeu la

secció “Adreces d’interès”
al web del crèdit.

Els treballadors que estan sotmesos al mobbing presenten símptomes
psicosomàtics i reaccions anormals envers el treball i l’ambient laboral. Es
tracta d’una situació en què una persona o grup de persones exerceixen
una violència psicològica extrema (en una o més de les quaranta-cinc
formes o comportaments descrits pel Leymann inventory of psychological
terrorization, LIPT), de manera sistemàtica (almenys un cop per setmana),
durant un temps perllongat (més de sis mesos), sobre una altra persona en el
lloc de treball.

A l’hora d’avaluar el mobbing, es pot valorar la seva prevalença, és a dir, quants
treballadors d’una organització estan afectats per una o més d’aquestes situacions
en la durada i freqüència especificades. També es poden valorar el tipus i magnitud
de les conseqüències que experimenten i la seva relació amb les situacions de
mobbing.

Alguns estudis destaquen la incidència d’aquest problema i la seva magnitud,
per la qual cosa s’han dissenyat eines específiques estandarditzades com el LIPT
(Leymann inventory of psychological terrorization, 1990). Altres instruments
mesuren les conseqüències derivades d’aquests tipus de processos. Com que
aquest tipus de situacions originen estrès, per avaluar algunes de les conseqüències
derivades del mobbing, s’utilitzen diversos qüestionaris específics destinats a
avaluar la simptomatologia generada per processos estressants, com el test de salut
total (TST de S. Langner, 1962) o el qüestionari general de salut (GHQ de D.
Goldberg, 1972).

L’aplicació de qüestionaris, encara que poden no resultar el mitjà més adequat per
avaluar tots els extrems d’aquesta problemàtica, pot constituir un mitjà per posar
de manifest les dimensions d’aquest tipus de situacions.
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La intervenció enfront dels
riscos psicosocials té dues
vessants: la prevenció i el
tractament.

Intervencions que no són
preventives

Tractar un trastorn de salut,
encara que sigui de manera
precoç, no es pot considerar una
intervenció preventiva en
l’ambient de treball i, per tant,
l’examen de salut periòdic
tampoc no ho serà.

La salut en el treball és un
dret, i la prevenció en
origen, una obligació legal
que s’ha de complir.

En la secció “Annexos”
del web del crèdit, podeu
consultar un quadre amb
exemples d’intervenció en
cadascuna de les tres
dimensions de Karasek.

4. Intervenció en l’organització i en les persones

Un cop realitzada l’avaluació dels factors psicosocials i identificades les
exposicions a factors de risc, amb mètodes adequats des del punt de vista
científic i operatiu, cal desenvolupar les mesures necessàries per eliminar-
los o controlar-los.

A partir de l’informe de resultats de l’avaluació, el pas següent és reflexionar i
discutir amb els interlocutors socials per tal de decidir les accions que s’han de
portar a terme en l’empresa, mitjançant un programa de millora de les condicions
de treball.

Davant dels problemes de salut laboral en general, i dels problemes psicosocials
en particular, podem realitzar una primera diferenciació que distingeix dos tipus
d’intervencions, atenent a la seva naturalesa:

• La intervenció preventiva. És la que es desenvolupa abans que es
produeixi l’alteració de la salut, o bé serveix per controlar-la a fi d’evitarne
la reiteració.

• La intervenció terapèutica. Se centra en el tractament de l’anomalia de
la salut un cop detectada. Es tracta d’una intervenció dirigida a guarir
la persona, tractant-la des del punt de vista mèdic. En el cas dels riscos
psicosocials, el tractament inclou, a curt termini, tractar la simptomatologia
de l’estrès negatiu i, a llarg termini, les malalties que se’n deriven.

Cal recordar que, d’acord amb el que estableixen els principis de l’acció preventiva
(art. 15 de l’LPRL), podem interveniren les condicions de treball de dues maneres:
eliminant el factor de risc o protegint els treballadors per mitjà de mecanismes
col·lectius (en primer lloc) o individuals (en segon lloc) quan no és possible
eliminar el factor de risc.

En aquest sentit, haurem de considerar l’àmbit en què portarem a terme aquestes
intervencions: actuant sobre les condicions de treball (prevenció/protecció) o bé
actuant sobre l’individu (protecció).

El problema que planteja la posada en pràctica de les intervencions preventives és,
d’una banda, que els resultats són poc visibles a curt termini i que requereixen la
participació de persones que mai no desenvoluparan la malaltia; i, d’altra banda,
els interessos econòmics, que permeten conservar situacions que posen en perill
la salut dels treballadors. Per aquests motius, aquestes intervencions són escasses.

A l’hora de seleccionar les mesures preventives que s’han d’implantar, ens podem
basar en un altre tipus de diferenciació que distingeix tres tipus de prevencions:
prevenció primària, prevenció secundària i prevenció terciària.
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Per ampliar els
coneixements sobre la

conducta assertiva,
consulteu la secció

“Adreces d’interès” del
web del crèdit.

Assertivitat

L’assertivitat és tenir la capacitat necessària per desenvolupar-se de manera eficaç en
un medi social i laboral normalitzat. El comunicador assertiu no té por de defensar les
seves opinions o intentar influenciar els altres, però sempre respectant els límits del seu
interlocutor i intentant aprendre de la seva opinió, tot i que en un principi sigui oposada a la
seva.

1. La prevenció primària consisteix a adoptar mesures que tracten de modifi-
car o eliminar les causes, és a dir, actuar sobre els factors de risc psicosocial
relatius a l’entorn de treball, mitjançant la introducció de millores en
el disseny, organització i gestió de l’ambient psicosocial en l’empresa.
Per aconseguir-ho, s’adoptaran mesures alternatives sobre l’organització
del treball i l’estructura de la tasca, que es poden basar, principalment,
en l’augment del control del treballador sobre les seves condicions de
treball, la participació activa, la modificació de la jerarquia, la millora del
desenvolupament de capacitats, l’aprenentatge i el suport social necessari.
Aquest tipus de prevenció constitueix, per tant, la manera més efectiva
d’actuar.

2. La prevenció secundària consisteix a modificar les respostes que té l’in-
dividu davant l’exposició als factors de risc psicosocial. Es pot ajudar
les persones a reconèixer els símptomes d’estrès mitjançant programes de
formació, i a desenvolupar destreses i aptituds per afrontar-lo i controlar-
lo, per exemple, utilitzant tècniques de relaxació, de pensament positiu,
de reinterpretació cognitiva de situacions estressants per fer-les semblar
menys amenaçadores, d’assertivitat, d’administració del temps, resolució
de problemes, etc. En definitiva, es tracta d’augmentar la tolerància de
l’individu als factors estressants o la capacitat d’enfrontar-s’hi, per tant, més
que de prevenció estaríem parlant de protecció individual.

Aquestes mesures es poden integrar en programes més amplis de vigilància
i promoció de la salut per tal de detectar, de manera precoç, els problemes
que poden provocar unes males condicions psicosocials, i d’instaurar les
mesures preventives corresponents.

3. La prevenció terciària comprèn les mesures que proporcionen assessora-
ment als treballadors afectats, i procura facilitar la reincorporació al treball
mitjançant el seguiment del seu progrés i rehabilitació.

Per a qualsevol dels tipus de prevenció possibles, haurem de tenir present
que és fonamental portar a terme un seguiment de les actuacions, mitjançant
la seva avaluació i control, per comprovar que s’aconsegueixen els efectes
esperats o, al contrari, constatar la necessitat d’una nova intervenció.
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Condició de treball segons
l’LPRL

L’LPRL inclou, dins del
concepte de condició de treball,
el següent:

1. Les característiques
generals dels locals,
instal·lacions, equips,
productes i altres estris
presents en el centre de
treball.

2. La naturalesa dels
agents físics, químics i
biològics presents en
l’ambient de treball i
les seves corresponents
intensitats,
concentracions o nivells
de presència.

3. Els procediments per a
la utilització dels agents
esmentats anteriorment
que influeixin en la
generació dels riscos
esmentats.

Exemple de la necessitat de
canvis organitzacionals

Un tractament contra l’estrès a
un treballador que ha
desenvolupat aquesta
simptomatologia serà beneficiós
per a la seva salut, però no
resultarà efectiu si torna a un
entorn laboral en què
persisteixen els factors
estressants, ja que no hem actuat
sobre l’origen del risc.

En la secció “Annexos” del
web d’aquest crèdit podeu
consultar una taula amb
algunes de les condicions
d’èxit d’un programa
d’intervenció psicosocial.

Suport de la direcció per
als canvis organitzatius

Un factor clau perquè les noves
fórmules organitzatives tinguin
èxit i que el canvi en les
condicions de treball sigui
favorable per a la salut, és el
suport de la direcció, al més
nivell alt, en la millora de les
condicions de treball, i de tots els
integrants de l’organització:
comandaments intermedis,
supervisors, treballadors,
sindicats, tècnics de prevenció de
riscos, tècnics de producció i de
recursos humans, etc.

4.1 Intervenció sobre l’organització

En primer lloc, definirem els aspectes organitzatius a partir del concepte legal. La
Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL), inclou aquest concepte dins
la definició que realitza de condició de treball en l’article 4.7.d.

Condició de treball (art. 4.7 de l’LPRL)

“S’entén per condició de treball qualsevol característica d’aquest que pugui tenir una
influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.”

L’article 4.7 d de la Llei de prevenció de riscos laborals inclou, en la definició
de condició de treball, “totes aquelles altres característiques del treball,
incloses les relatives a la seva organització i ordenació, que influeixin en
la magnitud dels riscos a què estigui exposat el treballador.”

La majoria d’investigadors en el camp de la psicosociologia consideren que la
intervenció preventiva centrada en els canvis organitzacionals és la més efectiva
des del punt de vista de la salut en el treball. Estaríem parlant d’una prevenció
primària, dirigida a l’origen de l’exposició, en comptes d’intervenir en cada
treballador individualment.

L’objectiu d’aquests canvis organitzacionals és que les exigències del treball
siguin raonables, que els treballadors tinguin prou autonomia i possibilitat de
desenvolupar les seves habilitats, que els comandaments i treballadors cooperin
en la realització del treball i que aquest proporcioni seguretat.

Per aconseguir aquest objectiu, cal posar en pràctica estratègies diferents que
impliquin, principalment, canvis en l’organització del treball i de la producció
o servei, per tal de configurar una pràctica empresarial de gestió de personal
alternativa a l’actual.

4.1.1 Canvis en la manera de treballar

Els canvis en la manera de treballar és una mesura d’intervenció que vol posar de
manifest la importància de buscar una nova manera de treballar que compatibilitzi
la productivitat amb la qualitat de la vida laboral dels treballadors.

El primer pas per al canvi en la manera de treballar es basa a assumir que
la intervenció humana imposa restriccions fisiològiques, psicològiques i
socials al sistema tècnic. Per tant, els criteris d’avaluació del procés de
treball s’hauran de basar en l’optimització, tant del sistema tècnic com de
les condicions de treball, i no fonamentar-se exclusivament en l’optimització
del sistema tècnic.
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La cerca de diferents tipus de canvis organitzatius ha d’estar motivada per prevenir
els danys a la salut que pot produir un mal disseny dels llocs de treball, i per la
millora del contingut del treball. Però per complir aquest objectiu, haurem de tenir
molt en compte el procés de canvi. És a dir, quan es realitzen canvis cal que es
compleixin uns requisits mínims per tal d’evitar que el propi canvi es converteixi
en un factor de risc psicosocial en ell mateix. Per exemple, un canvi realitzat
en un lloc de treball sense cap avís ni preparació pot ocasionar desequilibris en la
persona que el pateix, i pot arribar a afectar la seva salut. Per evitar aquests efectes
negatius, els encarregats del servei de prevenció hauran de vigilar que aquests
canvis es realitzin amb les garanties necessàries i de manera planificada.

Un treball excessivament repetitiu és
avorrit i no permet un

desenvolupament de les capacitats
humanes. Per aquesta raó es diu

que aquests treballs són alienants.

En l’àmbit normatiu, hi ha nombroses referències per justificar aquest tipus
d’actuacions. En Llei de prevenció de riscos laborals, hi ha un manament exprés
d’actuar sobre una situació concreta del treball (el treball monòton i repetitiu)
i, de manera més general, d’actuar sobre la concepció dels llocs de treball i
sobre l’elecció dels mètodes de treball i de producció, per tal d’adaptar-los a
la persona del treballador. Així ho estableix l’article 15.1 d quan defineix els
principisgeneralsde l’acció preventiva.

Remarquem també, les recomanacions de caràcter psicosocial que es recullen
en la norma UNE-EN ISO 6385:2016 ratificada per AENOR, sobre principis
ergonòmics per al disseny de sistemes de treball, en l’article 6.

Article 6 sobre l’establiment del procés de treball de la norma UNE-EN ISO 6385:2016

“El procés de treball s’ha d’establir de manera que garanteixi la salvaguarda de la salut
i la seguretat dels treballadors, contribueixi al seu benestar, i faciliti el desenvolupament
de les tasques que hagin de realitzar, i eviti especialment aquelles que suposin
sobrecàrrega i infracàrrega. Tant la sobrecàrrega com la infracàrrega suposarien
transgredir, respectivament, els límits superiors i inferiors de les funcions fisiològiques o
psicològiques, per exemple:

• Sobrecàrrega física o sensorial causant de la fatiga.

• Contràriament, infracàrrega de treball, productora d’una monotonia que disminueixi la
vigilància.

La sobretensió física i psíquica depèn no solament dels factors assenyalats als dos epígrafs
anteriors, sinó també del contingut i de la repetitivitat de les operacions que el treballador
ha de controlar durant el procés de treball.

S’ha de parar especial atenció a l’aplicació d’un o més dels següents mètodes que
fomenten la qualitat del procés de treball:

1. Procurar que el treballador realitzi diverses operacions successives dins de la mateixa activitat
en comptes que siguin executades per diverses persones (extensió del treball).

2. Procurar que el treballador realitzi operacions successives que pertanyin a activitats diferents
en comptes que siguin executades per diverses persones. [...] (enriquiment del treball).

3. Canvi d’activitat, com per exemple, rotació voluntària entre els diferents operaris d’una línia
de muntatge o d’un equip de treball pertanyent a un grup semiautònom.

4. Pauses previstes o voluntàries. [...]”
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Avantatges d’una
organització participativa

Una organització participativa
permet desenvolupar, al
treballador, altres capacitats dins
l’organització, en àmbits
diferents al del seu treball, i
enriquir, d’aquesta manera, el
contingut de la tasca que realitza.

4.1.2 La participació del treballadors

Molts dels factors de risc psicosocial que hi ha en l’àmbit laboral estan fonamentats
en una manca directa o indirecta de participació dels treballadors en l’estructura
organitzativa de l’empresa.

La participació constitueix una via d’expressió de les necessitats, els
sentiments, desitjos i idees que es generen en el treball, fruit de la interacció
entre les persones i d’aquestes amb l’entorn laboral. Ofereix als individus
tenir més control de les condicions de treball i la possibilitat de desenvolupar
capacitats que la pròpia tasca no implica.

Sense la disponibilitat per part dels empresaris per desenvolupar estratègies de
gestió de personal que portin a una pràctica empresarial sociotècnica, no serà
possible aplicar els principis d’intervenció preventiva que són necessaris per
combatre els riscos psicosocials en origen. Hi ha d’haver un canvi de concepció
que busqui una manera d’organitzar el treball i la producció o servei acceptable,
tant des del punt de vista tècnic com social, per adaptar-se al mercat i millorar el
benestar en el treball.

El taylorisme és un sistema
d’organització del treball establert per
Frederic W. Taylor al final del s. XIX,
que es basa en la divisió de les
tasques del procés productiu, el
control dels temps d’execució i la
remuneració de l’obrer en proporció
al valor que afegeix al procés
productiu. S’estudia el temps mínim
indispensable per a cada fase del
treball, que se simplifica al màxim,
amb l’objectiu d’augmentar la
productivitat i evitar el control del
treballador en els temps de
producció. Aquest nou mètode
d’organització industrial porta, com a
conseqüència, l’aïllament del
treballador.

El sistema tècnic ideal és el que permet, al treballador, aplicar les seves capacitats
i habilitats, progressar com a professional en un context cooperatiu. Un sistema
participatiu ha de redissenyar les tasques parcel·lades i inconnexes, pròpies
d’una organització del treball taylorista, per configurar processos complets amb
significat, que seran realitzats pel grup de treballadors. Es tracta de passar d’una
forma de treball estandarditzat, basat en normes estrictes, a la consecució d’uns
objectius empresarials que són definits, de manera negociada, amb la participació
dels treballadors.

Per portar a la pràctica aquesta manera d’organitzar el treball, cal que els tre-
balladors del grup disposin de la informació tècnica, comercial i organitzativa
necessària sobre la resta de l’empresa, tinguin marge d’autonomia (autogestió i
autocontrol) i puguin discutir sobre els objectius i els mitjans per poder aconseguir-
los.

El model japonès

A mitjan anys vuitanta, una part de les empreses comencen a incorporar formes
organitzatives basades en una nova concepció del potencial de la mà d’obra, que permeti
utilitzar els seus coneixements i habilitats per millorar l’eficiència i productivitat de l’empresa.
Es tracta d’emular les empreses japoneses, més competitives en els mercats mundials que
les americanes o europees.

La separació entre el disseny i la producció, pròpia del sistema taylorista, es mostra
ineficient per millorar la competitivitat i el rendiment empresarial, ja que comporta una
lentitud tant en la detecció dels errors com en l’aplicació de la solució i, a més, la
jerarquització de la seva estructura fa augmentar els costos indirectes i aporta poc valor
al procés productiu.

Aquestes formes organitzatives que imiten el model japonès es basen en la participació
directa consultiva, és a dir, la direcció anima els treballadors d’execució, mitjançant
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Per aprofundir en l’estudi
dels cercles de qualitat,

consulteu la secció
“Adreces d’interès” del

web del crèdit.

Empitjorament de les
condicions de treball

Els cercles de qualitat van
comportar un empitjorament de
les condicions de treball, ja que
suposava la visualització de tots

els resultats i la detecció dels
defectes, l’obligació d’elaborar

suggeriments, l’eliminació
sistemàtica dels temps morts i

els premis al comportament
dòcil com a l’assistència i

productivitat.

Humanització del treball

La humanització del treball
suposa crear mecanismes per

aconseguir mobilitzar la
capacitació dels treballadors

mitjançant el desenvolupament
de les seves habilitats, creativitat

i coneixements, en comptes de
considerar-los només força física,

com el taylorisme.

Competitivitat individual

La competitivitat individual fa
augmentar la divisió entre els

treballadors i la manca de suport
i solidaritat, cosa que empitjora

les relacions socials en
l’empresa.

No es pot implantar un
sistema de participació en

l’empresa que no compti
amb el suport de tots els

implicats.

diferents fórmules, a expressar les seves opinions sobre com millorar els processos,
productes i serveis, però es reserva el dret a acceptar-les o rebutjar-les.

Una forma de participació que deriva del model japonès són els cercles de
qualitat (equips de millora), per mitjà dels quals, un grup de treballadors
que solen estar específicament organitzats per fer-los consultes té la funció de
localitzar problemes i proposar solucions per millorar processos, productes
i serveis sota la supervisió d’un comandament.

Tanmateix, tot i que la fórmula dels cercles de qualitat implica un canvi de
concepció respecte a l’estricta divisió taylorista del treball entre disseny i execució,
ja que permet que els treballadors participin en el disseny, no els atorga autonomia
per implantar el que han dissenyat, perquè ho ha d’aprovar la direcció. A més,
pot agreujar els efectes del taylorisme, perquè l’optimització dels processos de
fabricació proposada pels treballadors intensifica el treball i continua suposant
una exposició a altes exigències quantitatives i baixes possibilitats de desenvolu-
pament. A això s’afegeix que aquesta col·laboració es produeix, gairebé sempre,
fora de la jornada de treball i sense remuneració.

Les noves tendències organitzatives aposten per la humanització del treball,
canviant les estratègies de gestió de personal i optant per la participació consultiva
dels treballadors per maximitzar els processos productius. Però, si bé aquest
sistema aporta grans beneficis empresarials millorant l’eficiència, la flexibilitat, la
qualitat, els processos d’innovació, reduint costos i temps de producció, despeses
indirectes i de coordinació..., tot plegat no és un canvi transformador des del punt
de vista de la salut laboral, perquè no es tradueix en millores de les condicions de
treball dels treballadors. L’únic objectiu és maximitzar el benefici privat.

A aquesta situació, s’afegeix una realitat que afecta l’empresa marcada per un
context econòmic i social molt competitiu, i per unes altes taxes d’atur i d’ocupació
temporal. A més, les noves maneres d’organitzar el treball impliquen un augment
de la disponibilitat del treballador davant dels requeriments empresarials, que li
exigeixen incrementar el nombre de tasques, assumir responsabilitats addicionals,
canviar el centre de treball, variar l’horari o el torn, allargar la jornada, cobrar
segons la productivitat, a més de la plena adhesió als objectius empresarials.

Tot plegat comporta una precarització de la situació del treballador, que es veu
agreujada per estratègies empresarials d’organització del treball que afavoreixen
la competitivitat individual i dificulten el suport entre companys, requisit necessari
per a unes relacions socials saludables.

Un cop analitzats els aspectes negatius que comporta una mala gestió de la
participació en l’empresa, cal insistir en la idea de la seva necessitat com a via per
aconseguir una major implicació dels treballadors dins l’organització. La millor
manera de superar aquests obstacles és implantar un sistema de participació en
l’empresa que s’hagi dissenyat comptant, justament, amb la intervenció de tots els
implicats.
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Tipus de participació dels treballadors

Podem diferenciar diversos tipus de participació segons el grau d’autonomia dels
treballadors en la posada en pràctica de les seves decisions. En la taula 4.1, es
mostren les diferents possibilitats que es poden donar en funció de com estigui
organitzada l’empresa i del tipus de participació que vulgui obtenir.

Taula 4.1. Formes
de participació en l’em-
presa

Formes de participació Consulta Delegació

Individual Bústia de suggeriments
Enquestes

Enriquiment de la tasca

Grupal Cercles de qualitat
Grups de millora

Grups semiautònoms

La consulta és un tipus de participació que consisteix a organitzar diferents
vies perquè els treballadors puguin expressar la seva opinió sobre els
diferents aspectes del seu treball, però la presa de decisions continua a mans
dels comandaments.
La delegació és un tipus de participació que atorga als treballadors més
capacitat per organitzar i realitzar la seva tasca, i els permet prendre les
decisions que afectin el seu treball.

La consulta i la delegació es poden portar a terme de manera individual o grupal,
i requereixen comptar amb la motivació dels treballadors:

La bústia de suggeriments és una
manera de participació individual en
l’empresa.

• La consulta individual es realitza de manera aïllada amb cada una de
les persones implicades. Pot ser presencial, entre el treballador i el seu
comandament directe, i l’obtenció d’informació es pot basar en diferents
aspectes, des de dades relatives a la producció fins al desenvolupament
professional del treballador. També es pot portar a terme a distància, tant
per mitjà de terceres persones (per exemple, un mediador), com per mitjà
d’enquestes, bústies de suggeriments, etc.

• La consulta grupal es realitza per mitjà de grups de treballadors, que aporten
la informació que se’ls requereix. Aquests grups es poden constituir de ma-
nera temporal, per tractar temes puntuals -per exemple, el desenvolupament
de projectes-, i es dissoldran un cop aquests s’hagin resolt; o bé poden tenir
un caràcter permanent, constituïts sempre per les mateixes persones que
es reuneixen periòdicament per tractar diferents temes. Per evitar efectes
negatius, aquests grups s’han de reunir dins de la jornada ordinària; la
participació ha de ser voluntària i autogestionada; la implantació de les
millores proposades pels treballadors no pot comportar un empitjorament
de les condicions de treball, i les propostes s’han de compensar de manera
justa entre tota la plantilla per evitar la competitivitat interna.

• La delegació individual es produeix quan s’incrementen els drets i deures
que el treballador té sobre la tasca, la qual cosa li permet augmentar la
capacitat de presa de decisions sobre aquesta. Es tracta d’un enriquiment
de la tasca.

• La delegació grupal es produeix quan l’enriquiment de drets i deures es
realitza respecte a un grup de treball, i no de manera individual. La direcció



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 76 Avaluació dels factors psicosocials. Intervenció psicosocial

Competències dels grups
de treballadors

Els grups de treballadors tenen
discrecionalitat sobre

planificació del treball a curt i
mig termini, qualitat, formació,

assignació de tasques,
organització del temps, cerca de

recursos per resoldre els
problemes que es plantegen...

Aïllament dels treballadors

Des del punt de vista de la
prevenció, s’ha d’evitar que els

treballadors quedin aïllats en els
llocs de treball respectius sense

poder veure ni experimentar
altres resultats del seu esforç
quotidià que la percepció del

salari.

atorga a aquests grups formalment constituïts el dret a prendre decisions
sobre la manera de realitzar el treball sense la necessitat de consultar amb
la direcció, resolent els problemes tècnics i socials que es van plantejant
segons les necessitats internes i externes (clients, proveïdors). El grup
ha de poder negociar els objectius proposats i els recursos necessaris
per aconseguir-los, i ha de tenir la informació necessària relativa a tota
l’organització per prendre decisions.

4.1.3 La intervenció psicosocial com a forma de participació

Des del punt de vista de la prevenció, és important proporcionar autonomia
als treballadors, per tal de potenciar-ne la participació efectiva en la presa de
decisions relacionades amb la realització de la pròpia tasca.

Per aconseguir que els treballadors gaudeixin d’autonomia en la realització de la
seva pròpia tasca, haurem d’establir mecanismes que augmentin l’autogestió en el
contingut i en la realització del treball. Tanmateix, cal considerar que l’autogestió
implica augmentar la complexitat de les tasques, per la qual cosa es necessita més
temps; ja que, si no, es produirà una intensificació del treball i prolongació de la
jornada. A més, per prendre decisions s’ha de tenir la informació i capacitació
suficient, que inclou els coneixements i les habilitats derivats de l’experiència,
nocions teòriques i destreses socials.

Per portar a terme aquests mecanismes de participació, podem trobar diverses
fórmules, tant individuals com grupals: reunions, grups de suport, direcció per
valors, entrenament, comparació de sistemes o la delegació de poder. Cal tenir en
compte que aquestes fórmules grupals són les més convenients, ja que comporten
una forma de relació social dins de l’empresa, i possibiliten el repartiment de les
tasques entre els seus components i el suport en la realització del treball.

Reunions

Les reunions de treball constitueixen una forma més de participació dins del con-
junt de l’empresa, i són una activitat molt estesa en les organitzacions. Possibiliten
la presa de contacte entre el comandament i els integrants de l’equip de treball, i
resulten especialment necessàries en els llocs de treball en què la tasca es realitza
de manera aïllada. En aquest cas, s’ha de fomentar la pràctica de les reunions per
facilitar les relacions socials amb la resta de companys de feina.

L’objectiu de les reunions de treball és difondre la informació necessària
de manera conjunta a tot l’equip de treball per facilitar el desenvolupament
de la feina i recollir la seva opinió sobre les qüestions relatives a aquesta.
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Cultura organitzativa

La cultura organitzativa és un
concepte que fa referència als
compromisos, creences i valors
de l’organització, és a dir, la
manera com es fan les coses en
l’empresa.

Hi ha molts tipus de reunions que poden permetre la consecució d’aquest objectiu,
tant formals com informals al lloc de treball, al despatx del comandament, a la
sala de reunions, a la sala de descans, etc.

Grups de suport

Els grups de suport estan constituïts per grups de persones que desenvolupen una
tasca similar dins de l’empresa i en condicions de treball molt semblants. Es
tracta que cada un dels seus components expliqui les seves experiències en la
resolució dels problemes que comporta el desenvolupament de la seva feina, per
tal de compartir amb els altres treballadors la manera d’enfrontar-se a una mateixa
situació. D’aquesta manera, la resta del grup té l’oportunitat d’observar conductes
noves, que posteriorment podrà posar en pràctica i decidir si li resulta convenient
aplicar-les.

L’objectiu dels grups de suport és donar suport als seus membres i oferir
recursos per afrontar determinades situacions de treball. Per a això, és
necessari que no estiguin formats per un nombre excessiu de persones, ja
que això provocaria la fragmentació del diàleg i dificultaria l’aprenentatge.
La grandària ideal és de sis o set persones.

Direcció per valors

La direcció per valors és un model de gestió que vol obtenir bons
resultats en l’empresa mitjançant el desenvolupament d’uns principis que
són compartits per tots els membres de l’organització.

En la direcció per valors, l’empresa els utilitza per satisfer les seves necessitats i
enfoca la producció de cara al client, basant-se en uns fonaments ètics i tenint en
consideració la realització personal i professional dels seus integrants.

Per posar-la en pràctica, cal aplicar una metodologia que defineixi els valors
pràctics, ètics i creatius que compartiran tots els membres de l’organització. Se
segueix un procés que comprèn diverses fases, representades en la figura 4.1.

L’aplicació i desenvolupament d’aquest estil de direcció necessita el compromís
i participació de tots els membres de l’organització. Aporta, com a avantatges,
l’augment d’autonomia i creixement personal.
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Figura 4.1. Etapes en l’aplicació de la metodologia de la direcció per valors

Entrenament

L’entrenament (coaching) és una tècnica de gestió dissenyada per ajudar
a examinar les actituds, percepcions i patrons de comportament de les
persones que puguin causar algun problema en el desenvolupament de la
tasca.

L’entrenament és un procés en què s’estableix una relació entre dues o més
persones, una de les quals serà qui s’encarregarà de facilitar la consecució dels
objectius dels altres. L’entrenador ha de generar un clima de reflexió per a les
altres persones per tal que aquestes defineixin els objectius que volen assolir.

L’entrenador ha d’estimular l’aprenentatge formulant preguntes a les quals els
altres hauran de buscar la resposta per ells mateixos. La realització d’aquesta
funció exigeix una preparació per la seva part i habilitat per realitzar les preguntes,
ja que l’èxit del procés depèn d’ell.

Aquesta tècnica afavoreix la creativitat de les persones en l’empresa. El seu
objectiu és aconseguir una producció de qualitat sense necessitat d’una supervisió
concreta. Els beneficis que s’obtenen amb la seva aplicació repercuteixen tant en
l’àmbit personal (potenciació de les pròpies facultats, creixement personal...) com
productiu (increment de la qualitat, aplicació de la creativitat a la producció, més
integració en el procés...).

Comparació de sistemes

La comparació de sistemes (benchmarking) és un mecanisme de millora de
la gestió basat en la comparació dels mètodes aplicats per la competència
més propera, amb l’objectiu de buscar la millora contínua de les aptituds
dels responsables de l’empresa.

La comparació de sistemes és una eina de millora contínua que pot aportar molts
beneficis a diferents nivells de l’organització i, especialment, en l’àmbit de la
prevenció de riscos laborals, que requereix una actualització i innovació constant.
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Implantació del
benchmarking

Per fer efectiu el benchmarking a
nivell intern, l’empresa haurà
d’implantar polítiques de
comunicació interna, canals i
mitjans que afavoreixin la
implicació i participació de tots
en el projecte comú d’empresa.

Per aprofundir en l’estudi
del benchmarking,
consulteu la secció
“Adreces d’interès” del
web del crèdit.

Autonomia del treballador

L’autonomia és la llibertat de
decisió sobre aspectes relatius a
la tasca i sobre la conducta que
s’ha de seguir al llarg de la
jornada laboral. En la mesura en
què el treball permet la pròpia
organització sobre la feina, la
iniciativa i la presa de decisions,
el grau de satisfacció augmenta.

Característiques d’un equip
efectiu

Un equip altament efectiu es
caracteritza per tenir un lideratge
participatiu, una responsabilitat
compartida, estar unit amb un
propòsit, tenir una comunicació
excel·lent, tenir visió de futur,
creativitat i capacitat de reacció.

La comparació de sistemes es basa en un procés continu que segueix una
metodologia estructurada, amb la finalitat de crear xarxes d’aprenentatge
i de retroalimentació constant que ajudin a conèixer i aplicar les millors
pràctiques.

El primer pas que s’ha de seguir en tota investigació orientada a la millora
contínua és la comparació de sistemes a nivell intern, és a dir, mirar dins
l’organització per comprovar si hi ha funcions similars en altres departaments o
seccions de l’empresa i definir quines són les millors pràctiques. Generalment, es
realitza en grans organitzacions amb moltes divisions, tant d’àmbit nacional com
internacional, per detectar els punts forts i dèbils en tots els àmbits. Aquest tipus
de benchmarking és el més fàcil de portar a terme, ja que dins l’organització no hi
ha problemes de confidencialitat o seguretat.

Els avantatges que proporciona aquest nou enfocament administratiu són que
fomenta el treball en equip i elimina la subjectivitat en les decisions. És una eina
fonamental per a la cerca externa d’idees, i l’estímul de canvis i millores contínues,
que obliga a qüestionar de manera constant les accions internes.

Delegació de poder

La delegació de poder (empowerment) consisteix a delegar autoritat i
atorgar responsabilitats als treballadors perquè tinguin més autonomia en
el desenvolupament de les seves funcions i capacitat d’autocontrol. Aquest
sistema comporta millores psicosocials que repercutiran en altres factors
com, per exemple, la satisfacció en el treball.

La delegació d’autoritat no pot suposar un abandonament de la responsabilitat que
té el superior, sinó que ha de seguir dirigint el departament i prenent les decisions
que els seus subalterns no poden prendre, a més d’oferir-los suport i valorar el
desenvolupament del seu treball.

La implantació d’aquest sistema en l’empresa comporta un aprenentatge a treballar
en equip, implica que la direcció posi en marxa tècniques que promoguin la
integració dels professionals en equips cohesionats.

L’objectiu de la delegació de poder és compaginar l’autonomia i la
cooperació dins d’un equip de treball. Comporta un gran esforç per part de
totes les persones que formen part de l’empresa perquè suposa un canvi en la
seva organització; però, si s’aplica correctament, es traduirà en un ambient
millor per als seus integrants i més eficiència i qualitat.
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Obligació legal d’adaptar el
treball a la persona

Adaptar el treball a la persona i,
especialment, atenuar el treball

monòton i repetitiu és una
obligació legal, recollida en

l’article 15 de l’LPRL, dins dels
principis generals de l’acció

preventiva.

Subjectivitat del treballador

La subjectivitat individual fa que
cada treballador valori d’una

manera determinada el contingut
del seu treball. Per exemple, no

tots els treballadors poden
desitjar de la mateixa manera el

creixement del contingut del seu
treball. Per tant, si no es tenen en

compte les preferències
individuals, alguns treballadors

poden adoptar una actitud de
rebuig envers el projecte de

canvi.

4.1.4 Canvis organitzatius

Per combatre la manca de varietat en el treball i els sentiments negatius d’avorri-
ment i monotonia que això comporta, es poden adoptar una sèrie de mesures que
millorin la satisfacció i, com a conseqüència directa, també millorin el rendiment.

La llei estableix la necessitat d’adaptar els llocs de treball a les
persones, per la qual cosa és fonamental la participació de totes les parts
implicades. Els serveis de prevenció han d’actuar conjuntament amb els
altres departaments de l’empresa i els treballadors implicats per replantejar-
se els processos de treball, estudiar com estan distribuïdes les tasques, i si
es poden realitzar d’una manera més enriquidora per a les persones que la
desenvolupen.

A l’hora de redissenyar els diferents llocs de treball, és fonamental comptar amb
els coneixements que aportaran els treballadors i els seus supervisors sobre com es
porten a terme les tasques, els problemes que hi ha i les repercussions que poden
tenir per a la seva salut. El departament de recursos humans i l’enginyeria de
processos ens aportaran una visió més productiva. El servei de prevenció haurà
d’esbrinar com es pot treballar de manera més saludable i satisfactòria. La millor
solució s’ha de trobar entre totes les parts.

Es poden introduir canvis molt variats en la manera de treballar. Entre aquests, cal
destacar els aspectes bàsics sobre els quals es pot actuar per millorar el contingut
del lloc de treball:

• Diversitat de capacitats i habilitats que s’han d’aplicar.

• Entitat, importància del treball.

• Identitat de la tasca (unitats completes).

• Autonomia, possibilitat de planificar.

• Informació sobre els resultats del treball.

A més d’aquests aspectes, a l’hora de plantejar canvis en l’organització de les
tasques s’ha de tenir en compte la subjectivitat individual, és a dir, la percepció
que cadascú té sobre el seu treball, que és el que determina els sentiments positius
o negatius envers aquest, ja que una mateixa mesura pot ser ben acollida per
un treballador i rebutjada per un altre. També cal recordar la importància de la
planificació del canvi i totes les accions formatives i informatives que s’han de
portar a terme. En la figura 4.2, es representen els diferents tipus de canvis en
l’organització del treball, ordenats de menor a major capacitat d’incidir en una
millora efectiva de les condicions de treball.
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Organització de les
rotacions

És important programar
l’organització de les rotacions:
quant de temps duraran (dies,
hores, setmanes, mesos...), de
quina manera es faran
(individual, en grup...), etc.

Formació en el lloc de
treball

Una eina fonamental és la
formació en el lloc de treball per
la qual s’amplien les habilitats i
els coneixements dels
treballadors per possibilitar la
rotació entre diferents llocs de
treball com, per exemple, els que
impliquen tasques de
manteniment, magatzem i
expedicions, qualitat, treballs de
suport administratiu, tasques de
suport als encarregats, etc.

Satisfacció del treballador

Un treball ha d’afavorir el
desenvolupament d’aptituds i
habilitats de la persona que el
realitza. Si compleix aquestes
característiques permetrà el
creixement personal i, per tant,
contribuirà a assolir la
satisfacció.

Figura 4.2. Canvis en l’organització del treball

Rotació de tasques

La rotació de tasques consisteix a augmentar la varietat i el contingut
del treball alternant, periòdicament, les tasques que desenvolupen diverses
persones. La periodicitat amb què es realitza aquesta alternança pot oscil·lar
des de diverses hores fins a períodes superiors a una setmana.

La rotació de tasques requereix capacitat d’adaptació de l’empresa i dels treballa-
dors, i és convenient que els mateixos interessats participin en aquesta iniciativa de
canvi i aportin la seva opinió respecte a l’interval de rotació. També és important
considerar les relacions socials entre els treballadors, ja que es poden deteriorar
com a conseqüència de la interrupció de les interaccions personals, a causa del
canvi periòdic de lloc de treball.

No es tracta d’una millora qualitativa de les condicions de treball, ja que no
s’elimina el problema, simplement es reparteix. A més, no resulta un repartiment
agradable, perquè les tasques que es distribueixen no són desitjades per la majoria.

És una solució a adoptar mentre es troben alternatives millors a llocs de treball amb
unes exigències que els fan especialment repetitius, monòtons, pesats o perillosos.
En aquestes situacions, repartir l’agressivitat de l’entorn de treball o la monotonia
en mitiga, en part, els efectes, i suposa introduir varietat, i canvi d’habilitats i
coneixements per al desenvolupament dels diferents llocs de treball. Un altre
avantatge és la simplicitat d’aplicació.

Ampliació de tasques

L’objectiu que es persegueix amb l’ampliació de tasques és similar
a la rotació de tasques, ja que tracta d’aportar varietat, reagrupant
horitzontalment les activitats de llocs de treball molt similars, sense redefinir-
les, per donar-los més contingut.

L’ampliació de tasques consisteix a proporcionar més varietat a la tasca de cada
lloc de treball, agrupant diverses activitats d’una complexitat manejable, d’acord
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La realització del treball ha
de representar un

desafiament tolerable per a
la persona: ni excessiu ni

molt escàs.

amb els coneixements i destreses de la persona, evitant el treball repetitiu, rutinari
i que no permet l’aplicació de coneixements, la presa de decisions i un cert grau
de responsabilitat.

Per posar en pràctica les modificacions que s’han de realitzar en el treball per
ampliar les tasques, s’han de tenir en compte dues consideracions:

• Els llocs de treball que poden ser objecte d’un programa d’ampliació de
tasques han de ser similars entre ells des del punt de vista qualitatiu.

• L’ampliació suposa una redistribució de les tasques entre aquests llocs, i
s’ha de fer de manera que s’augmenti la varietat sense que això comporti un
augment de la càrrega de treball des del punt de vista quantitatiu.

Igual que la rotació de tasques, és de fàcil aplicació, ja que no crea grans
problemes organitzatius perquè no afecta l’essència de l’organització. Es tracta
d’un reajustament superficial d’eficàcia limitada, que haurà de ser completat a la
llarga amb transformacions més profundes.

Amb l’enriquiment de tasques es
tracta de superar la divisió clàssica

del treball entre tasques d’execució i
de disseny, la parcel·lació del treball

(convertit en moviments que duren
microsegons, tasques sense sentit),

l’estandardització (cal seguir les
instruccions per realitzar cada

moviment, el treball està
excessivament pautat), etc.

Enriquiment de tasques

A diferència de l’ampliació, en l’enriquiment de tasques es tracta de fer un
reagrupament horitzontal i vertical de les tasques, incorporant un major conjunt
d’activitats per introduir varietat, i d’assolir que aquestes tinguin més contingut
per dotar el treball de més significat.

Mitjançant l’enriquiment del contingut del lloc de treball, es volen assolir dos
objectius:

• augmentar l’eficàcia de l’organització del treball

• conferir als llocs de treball un contingut estimulant per a la persona

Es basa en l’abandonament de la idea de la divisió tradicional del treball, i ofereix
al treballador la possibilitat d’incidir en aspectes relatius a l’elecció del mètode
de treball, el ritme, l’organització, etc., de manera que es pugui identificar amb la
seva feina, i s’afavoreixi la seva participació i implicació en el treball que realitza.

Enriquir un lloc de treball implica fer-lo més complex i interessant, assignant
tasques que exigeixin l’aplicació de coneixements i habilitats de més nivell
i que, com a conseqüència, proporcioni al treballador més autonomia i
responsabilitat quant a la planificació, control i mètode de treball.

L’enriquiment d’un lloc de treball se sol aplicar com a intervenció per millorar
llocs de treball individual, i tracta d’aconseguir que el treballador pugui desen-
volupar les seves capacitats personals, professionals i socials. En els casos en
què afecti més llocs de treball, s’haurà de plantejar el canvi amb propostes més
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Per aprofundir en l’estudi
de l’enriquiment de
tasques, rotació i
ampliació, consulteu la
secció “Adreces d’interès”
del web del crèdit.

grupals, que completin l’enriquiment de tasques amb la comunicació i el foment
de les relacions socials, pròpies del treball en equip.

Per portar a terme aquesta mesura, s’ha de realitzar un canvi en profunditat, que
ha de ser precedit per una modificació seriosa dels principis organitzatius, que
afecti el seu esquema d’autoritat i comunicació. La seva implantació ha de complir
algunes condicions, entre les quals cal destacar les següents:

• L’eliminació de controls aliens, de manera que augmenti la responsabilitat
sobre el propi treball.

• L’assignació d’unitats completes de treball a cada persona, perquè es puguin
combinar tasques especialitzades i tasques innovadores, que promoguin la
formació contínua.

• L’elaboració periòdica d’informes sobre els resultats del treball, accessibles
a caps i treballadors.

En el sector serveis, hi ha llocs de
treball el contingut dels quals
consisteix a realitzar una sèrie de
tasques senzilles que no permeten
cap iniciativa. És important intentar
organitzar el treball de manera que
cada lloc tingui components de
varietat, creativitat, iniciativa, etc.,
que evitin la monotonia i afavoreixin
el creixement personal. En la mesura
que el treball respongui a aquests
criteris, serà font de satisfacció i farà
que la persona se senti útil.

Entre les conseqüències positives de l’enriquiment de llocs, podem trobar les
següents:

• augments de productivitat

• millores del clima social de treball

• millor manteniment d’equips i materials

• major satisfacció del personal

• reducció de l’absentisme laboral

Autocontrol en producció

L’autocontrol en producció és una manera de millorar el lloc de treball que forma part de
l’enriquiment de tasques, ja que compta amb la participació i implicació del treballador, i el
responsabilitza dels aspectes de quantitat i qualitat del seu treball.

No es tracta de traspassar la responsabilitat del departament d’inspecció i control de
qualitat al de producció, sinó que és un sistema de responsabilitat compartida segons el
qual el treballador, amb la formació adequada, realitza, controla i actua amb la màxima
participació professional possible, seguint les instruccions rebudes. Els objectius són els
següents:

• Assegurar la qualitat dins del sistema.

• Establir la millora contínua com a pràctica habitual i la resolució de problemes en el moment
i lloc que succeeixen.

• Assolir una major professionalització, motivació, responsabilització i identificació del personal
amb els objectius de l’empresa.

• Obtenir fidelitat en la relació amb els clients quant a la qualitat concertada i millora contínua.
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Excés de competitivitat

En el model actual de relacions
laborals, el desenvolupament i la

competitivitat excessiva de les
empreses s’anteposen al benestar

i a la salut integral dels
treballadors.

Avantatges del treball en
grup

Els principals avantatges del
treball en grup són els següents:

• Un nivell més elevat de
productivitat

• Una atmosfera de
treball més estimulant

• Una comunicació més
eficaç

• Una divisió del treball
més precisa

• Un nivell més elevat de
compromís amb el grup

• Un nivell òptim de
motivació

• Augment de la
seguretat personal dels
seus membres

• Desenvolupament o
reforç de la percepció
de la pròpia identitat

• Coneixement i contrast
de la realitat

• Estímul de la seva
creativitat

Treball en equip

El suport de companys i superiors en la realització del treball s’ha mostrat
beneficiós per a la salut i moderador dels efectes nocius de les altes exigències
en el treball.

Per millorar el suport en el treball, cal facilitar les relacions socials
dins de l’empresa, evitant els llocs de treball aïllats, i, d’altra banda, cal
proporcionar les condicions organitzatives que fomentin la cooperació i la
prestació d’ajuda entre companys, i entre superiors i treballadors. Una bona
fórmula per aconseguir aquests objectius és introduir el treball en equip.

El treball en equip implica fomentar la claredat i la transparència organitzativa,
definint els llocs de treball, les tasques assignades, els objectius que es volen
aconseguir i el marge d’autonomia en aquests.

El pas cap a un treball en equip es pot fer per diversos motius:

• Per millorar les condicions de treball, atorgant una major varietat de tasques,
complexitat, autonomia i significat als diferents llocs de treball, al mateix
temps que s’amplien les possibilitats de comunicació i desenvolupament
interpersonal.

• Per afavorir la implicació en la feina, gràcies a la motivació i la interacció
que es crea en els grups de treball, i així aconseguir un procés de millora
contínua de l’eficàcia productiva.

• Per superar la competitivitat individual dins de l’empresa, fet que provoca
problemes en les relacions de treball, que sovint es descriuen com a
problemes de personalitat individual o social dels treballadors, en comptes
d’atribuir-los a problemes organitzacionals.

Un grup de treball efectiu es defineix com el que produeix en forma, temps
i condicions correctes; i, a més, els seus membres treballen satisfets, en una
situació estable, amb baixos nivells de rotació i d’absentisme.

La implantació del treball en equip ha de formar part d’una estratègia de canvi
organitzatiu més ampli dins de l’empresa, ja que és necessari transformar deter-
minades variables bàsiques d’una organització tradicional, com les que afecten
l’autoritat, el control, la comunicació i la participació. Perquè existeixi el treball
en equip s’han de complir unes condicions:

• tenir definida una funció i una identitat organitzativa

• tenir objectius compartits

• assignar rols interdependents als seus membres
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Formes del treball en equip

Algunes formes del treball en
equip són les següents:

• Grups semiautònoms

• Grups de participació

• Cèl·lules flexibles
polivalents

• Grups de producció

• Illes de treball

• Grups multifuncionals

• Mòduls de treball

• Unitats elementals de
treball

Hi ha una gran varietat de fórmules per portar a la pràctica el treball en equip. Totes
comparteixen les mateixes idees bàsiques, encara que poden presentar variacions
importants respecte als resultats.

Aquesta manera de treballar s’haurà d’adaptar a les característiques de cada
organització, ja que estarà molt condicionada pels factors tècnics, formatius i
socials que defineixen l’empresa. En conseqüència, no hi haurà un únic model
d’equip, però sí que destacaran uns trets comuns que el caracteritzen, tal com es
recull en la taula 4.2.

Taula 4.2. Trets comuns del treball en equip

Grandària reduïda Entre deu i quinze persones, amb pertinença estable, ja que els canvis
freqüents de persones dificulten l’assoliment dels objectius.

Objectiu del grup Clarament definit per a tots els membres (quin producte s’ha de fabricar, quin
servei s’ha de prestar...).

Tasques interrelacionades Interrelació entre els diferents membres, de manera que s’afavoreixi la
cooperació interna.

Autonomia del grup Per incidir sobre la manera de realitzar les tasques, el repartiment d’aquestes
entre els seus membres, etc.

Autonomia temporal Possibilitat de variar el ritme de treball i les pauses que s’han de realitzar.

Mitjans materials El grup té un espai propi i disposa dels mitjans necessaris, maquinària, equips,
material, informació, etc. per realitzar el treball sense dependre de l’exterior, tret
que sorgeixin problemes imprevistos.

Responsabilitat col·lectiva El grup és responsable de l’assoliment dels seus objectius, i el comandament
sol ser extern i els presta suport.

Tasques complementàries Com, per exemple, el control de qualitat, certs nivells de programació i
manteniment, etc.

Ordenació de la jornada compatible amb la vida personal

La doble presència suposa tenir
exigències importants en l’àmbit
domèstic i familiar (ser el
responsable principal i ocupar-se de
la majoria de les tasques familiars i
domèstiques), i la manca de temps a
disposició del treballador i de marge
d’autonomia sobre l’ordenació del
temps de treball. Implica greus
problemes per conciliar les
necessitats familiars i laborals. Un
nivell alt de doble presència suposa
una situació de risc per a la salut.

L’ordenació de la jornada de treball en les empreses està concebuda amb l’únic
objectiu d’adaptar-se a les necessitats de producció o servei. D’aquest fet, es
deriva una manca d’autonomia per part del treballador amb relació al temps de
treball, i la possibilitat que es produeixin canvis en la jornada i l’horari contra la
seva voluntat.

Les mesures preventives demanen flexibilitzar l’ordenació de la jornada
tenint en compte tant les necessitats de la producció o servei, com les dels
treballadors. Es tracta de combatre la doble presència, la manca de control
sobre els temps de treball i la inseguretat amb relació a la jornada i l’horari.

L’objectiu que es vol aconseguir amb l’ordenació de la jornada laboral és augmen-
tar el control dels treballadors sobre el temps de treball, en un doble sentit:

• D’una banda, poder disposar de temps de descans (pauses, vacances, etc.)
quan són més necessaris per als treballadors, i no solament segons els temps
morts de producció.

• D’altra banda, flexibilitzar la jornada i els horaris de treball segons les
necessitats de compatibilització del treball familiar i el treball remunerat:
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Quantitat de treball
adequada

La quantitat de treball és el
volum de treball a què ha de fer

front una persona durant la
jornada laboral. Aquesta

quantitat ha de ser l’adequada
per a cada persona, ja que tant

l’excés com el defecte poden
tenir conseqüències negatives.

flexibilitat d’entrada i sortida, torns a canvi de jornada continuada o setmana
comprimida, possibilitat de treballar part de la jornada a casa, etc. Aquesta
mesura permetrà, a més, evitar la pèrdua de salari que impliquen els
permisos no retribuïts o la jornada reduïda per maternitat.

En la figura 4.3, es representa un esquema amb tots els factors que s’han de tenir
presents a l’hora d’establir la durada i la distribució de la jornada de treball per tal
de respectar l’equilibri físic, mental i social del treballador. Haurem de considerar,
no solament la capacitat de rendiment de la persona, el seu consum energètic en
realitzar la tasca i la seva possibilitat de recuperació, sinó també les necessitats
de la seva vida personal, familiar i social, sempre tenint en compte que el temps
de treball està condicionat per factors econòmics, socials i polítics, presents en
tota organització laboral. Per aquest motiu, una flexibilització de la jornada
pactada amb els treballadors que permeti compaginar la vida laboral amb les
seves exigències familiars i personals farà possible la satisfacció de les necessitats
de l’empresa i les aspiracions dels treballadors, que guanyaran en autonomia i
motivació.

Figura 4.3. Factors que influeixen en l’organització de la jornada de treball

Combatre les exigències quantitatives

Des del punt de vista de la prevenció, la quantitat de treball s’ha d’adequar al temps
que dura la jornada de manera raonable, ni un excés de treball ni massa poc.
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Per facilitar l’assumpció de les exigències quantitatives en el treball sense
que siguin nocives per a la salut, caldrà realitzar una bona planificació
i programació de l’assignació de tasques a cada treballador, tenir la
plantilla suficient per produir la quantitat de treball necessària, un bon
cronometratge de les tasques que s’han de desenvolupar, la millora dels
processos productius o de servei, etc.

Una reducció de la plantilla provoca conseqüències de diferents tipus en l’empresa:
des d’errors a causa de l’augment de treball per manca de personal, que al seu torn
afecta el treball d’altres departaments i el client final, fins a la manca de suport
entre companys per l’elevada competitivitat basada en la por de ser acomiadat,
i un augment de les despeses de formació quan cal subcontractar plantilla per un
increment de la producció, o errors derivats de la manca d’experiència del personal
nou, etc.

En aquest sentit, una estructura salarial massa centrada en la part variable, sobretot
quan el salari base és baix, provocarà inseguretat als treballadors i contribuirà a
incrementar les exigències quantitatives del treball.

Una organització del treball saludable hauria de proveir les persones de les
oportunitats suficients perquè controlessin les seves vides, oferint estabilitat
en l’ocupació i el control sobre els canvis de les condicions de treball, molt
especialment pel que fa a la jornada i el salari. Per evitar la gran inseguretat que
pateixen els treballadors, caldrà limitar la temporalitat de l’ocupació i negociar els
canvis de les condicions de treball.

4.1.5 L’organització que aprèn

L’organització que aprèn és un model d’organització que fonamenta la
seva estratègia, estructura i cultura d’empresa sobre la base d’un sistema
d’aprenentatge de tots els seus membres.

Una organització del treball saludable
es fonamenta en la participació, la
cooperació, el tracte just en la
realització del treball, en l’assignació
de tasques, en la selecció de
personal, en la promoció...

L’organització que aprèn experimenta en si mateixa una transformació contínua,
per mitjà del treball en equip, l’anàlisi d’errors, el desenvolupament personal i la
competència.

El seu model de funcionament es basa en la valoració de les persones com a font
de coneixement continu. Es potencia el treball en grup per tal de fomentar la
interacció de les persones i l’intercanvi de coneixements, requisit necessari per a
un aprenentatge constant. D’aquesta manera, s’arriba a una visió compartida tant
dels objectius de l’empresa com de la valoració de les condicions de treball.

Un dels element bàsics és desenvolupar un desig de coneixement en les persones
i elaborar un pla per gestionar-lo. Per aconseguir l’intercanvi d’aquests coneixe-
ments, s’hauran d’utilitzar les eines adequades com, per exemple, els sistemes
d’informació i comunicació tecnològica, les polítiques de recursos humans, etc.
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Combatre els riscos
psicosocials és possible

La major part de les condicions
de treball que són l’origen de

l’exposició a riscos psicosocials
es poden canviar. Els treballs han

estat dissenyats d’una manera
determinada i aquest disseny es

pot canviar, per la qual cosa,
combatre els riscos psicosocials

en origen és possible.

Les característiques fonamentals d’aquest tipus d’organització empresarial són les
següents:

• el treball en equip

• l’estructura organitzativa

• l’estructura de producció

• l’estructura de control

• la comunicació

Totes aquestes característiques tenen una clara repercussió, en sentit positiu, sobre
les condicions de vida en el treball.

4.1.6 El procés de canvi

En tota organització, hi ha d’haver una coherència per portar a terme les
diferents fases del procés de canvi, cosa que implicarà un esforç col·lectiu
per tal de crear una organització capaç de ser eficaç, de mantenir-se adaptable
i de satisfer les necessitats dels treballadors que la integren.

La introducció de canvis en l’organització és motiu d’inquietud en les persones
implicades i pot generar riscos de caràcter psicosocial. Per evitar-ho, haurem de
tenir en compte uns requisits des de l’inici del procés:

• Informar amb antelació les persones afectades per afavorir la seva accepta-
ció.

• Fomentar la participació en el seu disseny i implantació.

• Facilitar la formació necessària quan el canvi implica l’aprenentatge de
noves tècniques i habilitats.

• Oferir temps suficient per al desenvolupament de les habilitats requerides,
disminuint les exigències productives per tal de permetre les correccions
necessàries.

En el procés de canvi, podem distingir tres etapes, tot i que cal tenir present que
es tracta d’un procés dinàmic, en què s’hauran de realitzar correccions a allò que
s’ha planificat en etapes anteriors:

Planificació del canvi

Durant la fase de planificació, s’hauran de tenir en compte les consideracions següents:

• Elegir el moment més adequat per evitar que d’altres esdeveniments presents en l’empresa
puguin afectar el procés, com per exemple un conflicte intern, eleccions sindicals, etc.
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Intervencions de naturalesa
reactiva

En lloc de reduir o eliminar la
presència dels factors de risc
psicosocial, la gestió de l’estrès
s’ha centrat a reduir-ne els
efectes. A això se suma que, en
la majoria dels casos, aquestes
intervencions no estan
fonamentades en una avaluació
de riscos psicosocials prèvia, ni
se’n fa una avaluació posterior.

• Concretar l’assignació de recursos amb què es dotarà el projecte, tant en termes econòmics
com en termes dels mitjans humans implicats, tant de manera directa com indirecta, amb
serveis externs, etc.

• Determinar els terminis i donar-los a conèixer a tots els implicats.

1. La fase de planificació, que requerirà la creació d’un equip de seguiment
amb la funció de realitzar un diagnòstic, definir els objectius, planificar el
canvi i motivar tant la direcció com el personal implicat.

2. Durant la fase d’implantació, l’equip de seguiment realitzarà les tasques
de gestió del canvi: es reunirà i facilitarà la comunicació entre el personal
implicat i la direcció. A més, estudiarà les propostes de millora, oferirà
alternatives als problemes que sorgeixin i avaluarà el procés.

3. La fase de resultats es caracteritza perquè el canvi ja funciona a ple
rendiment, i l’equip de seguiment ha finalitzat la seva funció. L’estructura
resultant del canvi ha de continuar les tasques de manteniment i l’avaluació
dels resultats obtinguts.

Informació necessària per establir els criteris d’avaluació

Per establir els criteris d’avaluació durant la fase de resultats necessitem la informació
següent:

• Nombre de persones implicades i assignació de funcions.

• Qualitat i característiques de la formació rebuda.

• Resultats en termes productius i de qualitat.

• Nivell en què les noves condicions afecten el benestar del treballador (en termes psicològics,
ergonòmics, ambientals i de seguretat).

• Efecte de la nova manera de treballar (procediments, informació, jerarquia. . . ) en el
desenvolupament de les tasques i sobre les persones.

4.2 Intervenció sobre les persones

En la pràctica, la majoria de les intervencions psicosocials són actuacions cen-
trades només en l’individu, en lloc d’actuar sobre els factors estressants. No es
canvien les condicions de treball, sinó que es vol canviar el treballador, bé mitjan-
çant mesures pal·liatives (tractament de la malaltia o dels seus precedents: suport
psicològic, tranquil·litzants...), o bé mitjançant mesures protectores (tècniques de
relaxació, de resolució de problemes...).

Des d’aquesta perspectiva, el treballador és vist com el culpable dels seus
problemes de salut i dels factors de risc laboral, mentre que no s’actua sobre les
condicions de treball que afecten negativament la seva salut. Per als directius, és
més fàcil centrar-se a actuar sobre l’individu que embarcar-se en un programa de
canvis organitzatius, el resultat del qual és incert des del punt de vista financer.
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Detecció de necessitats de
formació

Serà necessari realitzar la
detecció de necessitats de

formació quan es produeixin
canvis funcionals que afectin el

procés productiu, nous
procediments, utilització de
noves tecnologies, treball en

equip, etc.

En aquest sentit, la formació i la informació s’han convertit en eines necessàries
per fer front als canvis organitzatius i tecnològics que s’estan produint en les
empreses. Aquestes activitats també són utilitzades com a tècniques d’intervenció
psicosocial en l’individu, encara que cal recordar que s’han de portar a terme amb
posterioritat, o de manera complementària, al desenvolupament d’una política de
prevenció basada en la intervenció sobre l’organització de l’empresa.

En tota activitat preventiva, la informació i la formació del treballador són
considerades essencials per a la implantació d’una cultura de la prevenció,
que permeti assolir nivells òptims de seguretat i salut en el treball, tal com
estableix la Llei de prevenció de riscos laborals.

En la prevenció de riscos psicosocials, és fonamental donar informacióa l’individu
per evitar situacions de tensió com, per exemple, les que es poden produir en
moments de canvis, d’introducció de noves tecnologies, etc. A més, el treballador
també necessita informació sobre el rendiment i producció que se li exigeix, i en
quins criteris es basa, qui és el seu supervisor, les seves obligacions i drets en el
desenvolupament de la feina, les conseqüències que es poden derivar de les seves
accions, etc.

La formacióés una estratègia d’actuació comuna a moltes altres àrees de prevenció,
però en l’àrea psicosocial té la utilitat d’ajuda a l’autorealització, a l’adaptació de
l’individu als processos de canvi, a la promoció professional, a la participació, etc.
És a dir, ha de servir per millorar les condicions de treball, les interaccions socials
i el reconeixement personal en el treball.

4.2.1 La informació als treballadors

La responsabilitat d’informar els treballadors recau sobre l’empresari, tal
com estableix l’article 18.1 de la Llei de prevenció de riscos laborals, tot i
que aquest podrà delegar aquesta funció en qui ell determini.

Article 18.1 de la Llei de prevenció de riscos laborals

“Amb la finalitat de complir el deure de protecció establert en la present Llei, l’empresari
adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries amb relació a:

1. Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors en el treball, tant els que afecten
l’empresa en el seu conjunt com cada tipus de lloc de treball o funció.

2. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos esmentats en l’apartat
anterior.

3. Les mesures adoptades de conformitat amb el que disposa l’article 20 de la present Llei.

En les empreses que comptin amb representants de treballadors, la informació a què es
refereix el present apartat l’ha de facilitar l’empresari als treballadors per mitjà d’aquests
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Característiques de l’estil
de direcció autoritari

L’estil de direcció autoritari es
caracteritza per tenir uns
mètodes d’actuació basats a
donar ordres que han de ser
obeïdes, imposar al grup les
seves opinions, i no informar
dels objectius globals, sinó donar
consignes immediates i
mantenir-se allunyat del grup.

El contingut de la
informació

Qualsevol assumpte relacionat
directament o indirectament amb
el treballador i la seva funció
dins de l’empresa és susceptible
de convertir-se en objecte
d’informació.

representants; això no obstant, s’haurà d’informar directament a cada treballador dels
riscos específics que afectin al seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció
i prevenció aplicables a aquests riscos.”

Des del punt de vista de la prevenció psicosocial, el concepte d’informació s’ha
de fer extensiu a tot allò que pugui afectar la satisfacció i salut del treballador.

Els continguts de la informació als treballadors

Cada dia les empreses inverteixen més recursos en informació interna i externa,
intentant transmetre la imatge corporativa (valors, etc.) i informar sobre qüestions
extralaborals (ofertes de productes o serveis als treballadors; qüestions socials
com, per exemple, celebracions, etc.).

Establir canals de comunicació interna constitueix un gran repte per a les
empreses, ja que afecta tota la seva estructura organitzativa i està directament
relacionat amb la cultura empresarial, amb l’estil de direcció, amb la presa
de decisions i amb la gestió del canvi.

La cultura empresarial ha d’evolucionar per implantar polítiques de comunicació
interna, canals i mitjans que afavoreixin la implicació i participació de tots en un
projecte comú de l’empresa.

L’estil de direcció està molt lligat amb la comunicació interna. En general, en un
estil de direcció autoritari, els nivells de comunicació solen ser més baixos que en
un estil de direcció participatiu. En la figura 4.4, es representa un esquema amb
els avantatges que té la implantació d’una xarxa de comunicació interna.

Figura 4.4. Avantatges d’una xarxa de comunicació interna

La informació, com a tècnica d’intervenció, s’ha de portar a terme amb l’objectiu
de permetre que els treballadors tinguin totes les dades necessàries per fer bé
la seva tasca i conèixer els canvis que poden afectar el seu futur. Per tant,
es tracta que una part de la política de comunicació de l’empresa serveixi per
augmentar la transparència sobre el seu funcionament, i informar sobre les
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Doble nivell de la
comunicació

Podem parlar de comunicació en
un doble nivell per referir-nos a

la que s’estableix per a la
realització correcta de la tasca, i

la que és possible durant el
treball, però sense relació directa

amb aquest.

qüestions quotidianes que afecten la feina del treballador. La informació pot
incloure diferents tipus de continguts:

• Continguts relatius a qüestions generals o administratives.

• Continguts centrats en la feina: relatius als procediments de treball i
informacions referents a la funció de producció.

• Continguts centrats en altres necessitats dels treballadors, per augmentar la
seva motivació.

En la taula 4.3, es detallen els diferents tipus de continguts sobre els quals pot
tractar la informació.

Taula 4.3. Continguts de la informació

Qüestions generals o administratives Continguts sobre les tasques Necessitats dels treballadors

Reglament de l’empresa i organigrama
Remuneracions i jerarquia
Horari de treball
Hores extraordinàries
Treball per torns
Organització de les vacances
Òrgans de representació dels treballadors

Normes de treball
Definició de competències i responsabilitats
Coneixement de les funcions en el procés de
treball
Riscos derivats del treball i mesures preventives
Mètodes de treball
Objectius de producció

Oportunitats d’ascens
Activitats formatives organitzades dins o fora de
l’empresa

Cal recordar que molts d’aquests temes han de ser objecte de consulta i participa-
ció dels treballadors, la qual cosa redundarà en una millora de les condicions de
treball i en benefici de la seva salut psicosocial.

Les condicions d’eficàcia de la informació als treballadors
És necessari que l’empresa disposi d’una xarxa d’informació que funcioni amb
eficàcia perquè el treball es realitzi de manera correcta. Un sistema d’informació
que compleixi aquest objectiu haurà de tenir les característiques que s’indiquen en
la taula 4.4.

L’empresari té l’obligació d’informar
els treballadors en matèria de

seguretat laboral.

Taula 4.4. Característiques de la informació

Sincera És la característica fonamental de la informació.

Completa Quan un tema no es pot exposar en la seva totalitat, s’han de justificar les causes que
ho impedeixen.

Adequada A les persones a qui s’adreça.

Necessària S’ha d’enviar la informació a les persones interessades, i evitar tot allò superflu, ja que
comporta una pèrdua de temps i impedeix centrar l’atenció en els temes importants.

Moment oportú Una informació que no es rep a temps perd la seva validesa.

Sintètica Sobretot en la seva presentació.

Xarxa informativa Que funcioni en totes les direccions: descendent (de la direcció als treballadors),
ascendent (treballadors-direcció) i horitzontal (entre treballadors).

Quan el sistema d’informació establert en l’empresa resulta ineficaç, es pot produir
el rumor. Aquest es transmet per canals informals de l’organització i es basa en
una informació ambigua sobre una situació que resulta d’interès i de la qual no es
coneix la veracitat.
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Impacte de la tecnologia en
la comunicació

La tecnologia està tenint un
profund impacte en la
comunicació interna, ja que
suposa línies de comunicació
més curtes i ràpides, un
increment de la motivació, i
comporta, a més, més
capacitació per part dels
treballadors.

Una manca d’informació pot ser
causa d’insatisfacció laboral.

Els beneficis que aporta una utilització correcta dels canals d’informació
al funcionament de l’empresa es tradueixen en una major productivitat,
ja que es rendibilitzen els intercanvis d’informació entre els membres de
l’organització. Això suposarà un estalvi de temps i un enriquiment de les
relacions socials entre els treballadors.

Els canals d’informació en l’empresa

L’empresa disposa de diverses possibilitats a l’hora de decidir els mitjans que
utilitzarà per transmetre la informació. Les noves tecnologies han desenvolupat el
procés d’informació, l’ha fet més àgil i l’han adaptat a les noves necessitats. L’elec-
ció d’aquests canals dependrà del tipus d’informació, del nombre de destinataris,
de la urgència, etc. A continuació, s’esmenten alguns dels canals principals:

• reunions de treball

• notes de departament i comunicats interns

• entrevistes individuals

• cartes individualitzades

• tauler d’anuncis

• cartell de seguretat

• correu electrònic

• revistes o publicacions

• bústies de suggeriments

4.2.2 La formació dels treballadors

La necessitat de formació en els diferents nivells dins de l’empresa està
present en l’articulat de la Llei de prevenció de riscos laborals, en el Reial
decret 39/97, que aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i en
moltes altres normes de les comissions de la Unió Europea, com un element
fonamental que forma part de tota activitat preventiva.

A més de la necessitat de la formació, la prevenció de riscos laborals promou la
participació dels diferents estaments en els plans de prevenció.
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Per tant, es fa necessària la formació per a una participació sistemàtica, d’acord
amb els objectius de les empreses i els interessos dels treballadors, amb la finalitat
de protegir i garantir la qualitat de la vida laboral, que acompanyarà la qualitat dels
productes i serveis.

En aquest sentit, l’article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals estableix
que l’empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica
i pràctica en matèria preventiva, que estarà centrada específicament en el lloc de
treball, i que s’impartirà, sempre que sigui possible, dins de la jornada laboral. En
cas contrari, les hores invertides en la formació es descomptaren de la jornada.

Article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals

“1. En compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir que cada treballador
rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en
el moment de la seva contractació, independentment de la modalitat o durada d’aquesta,
com quan es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s’introdueixin noves
tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació ha d’estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada
treballador, adaptar-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres de nous i repetir-se
periòdicament, si fos necessari.

2. La formació a què es refereix l’apartat anterior ha d’impartir-se, sempre que sigui
possible, dins de la jornada de treball o, en cas que no sigui possible, en altres hores
però amb el descompte en aquella del temps invertit en la mateixa. La formació la pot
impartir l’empresa amb mitjans propis o concertant-la amb serveis aliens, i el seu cost no
recau en cap cas sobre els treballadors.”

Els canvis organitzatius han d’estar
acompanyats d’un pla de formació

dins l’empresa.

Des del punt de vista de la intervenció psicosocial, a més, el concepte de
formació fa referència a un mitjà per ajudar l’individu a buscar estratègies
per prevenir els riscos de caràcter psicosocial. Per tant, el seu contingut no
se centrarà exclusivament en la formació professional, sinó que haurà de ser
una eina per facilitar el canvi de conducta en els treballadors i directius, amb
la finalitat d’aconseguir les reformes plantejades i les noves pràctiques de
treball.

Cal destacar els beneficis que la formació aporta als treballadors, de manera directa
(com la millora professional i la satisfacció de les seves expectatives) i de manera
indirecta, ja que acabarà repercutint en la competitivitat de l’empresa i l’estabilitat
del seu lloc de treball. En la taula 4.5, es destaca la importància de la formació,
tant per a l’empresa com per al treballador.

Taula 4.5. Importància de la formació per a l’empresa i per al treballador

Importància de la formació per al treballador Importància de la formació per a l’empresa

Permet la participació en l’empresa (aportant idees,
suggeriments per a la millora de les seves condicions
de treball).

Proporciona ajuda per transmetre la cultura de
l’empresa i els seus objectius.

Facilita el procés de reciclatge i actualització de
noves tecnologies i noves maneres de treballar.

Proporciona ajuda per assolir un major nivell de
competitivitat, productivitat, rendibilitat i qualitat.

Facilita el desenvolupament personal i professional. Proporciona ajuda per disposar, en els llocs de
treball, persones capacitades i integrades en la
cultura de l’empresa i equips de treball.
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Una estratègia formativa
adequada és una mesura
d’intervenció psicosocial.

Desenvolupament
professional

La possibilitat de formar-se, de
reciclar-se o de promocionar-se
són aspectes del treball que fan
que aquest sigui més gratificant i,
al mateix temps, dóna més
al·licients.

Taula 4.5 (continuació)

Importància de la formació per al treballador Importància de la formació per a l’empresa

Permet l’adquisició de coneixements, destreses,
habilitats.

Millora el nivell d’eficiència.

Permet la integració en l’equip de treball.

Les condicions d’eficàcia de la formació
Haurem de centrar el projecte formatiu en les característiques de l’alumne al
qual ens adrecem, que en aquest cas gaudeix d’un cert grau d’autonomia i
responsabilitat. Això suposarà un avantatge des del punt de vista de la seva
motivació, però augmentarà la complexitat pel que fa a la consecució dels seus
objectius i al funcionament de la formació.

Si bé per a un estudiant l’aprenentatge és l’activitat principal, cosa que li permet
acceptar més fàcilment adequar-se a la rigidesa imposada per l’oferta formativa,
per a un treballador suposa un gran esforç dedicar part del seu temps a la formació,
fet que condicionarà la seva elecció als programes formatius més accessibles.

Aquest tipus d’alumnat pretén, mitjançant el seu esforç, aconseguir habilitats
que l’ajudin en la seva professió o que complementin la seva vida laboral. Les
seves expectatives d’aprenentatge estan per damunt d’altre tipus d’alumnat, i es
caracteritza pel següent:

• L’aprenentatge no forma part d’una rutina.

• Requereix un esforç mantingut al llarg del curs.

Els condicionants amb què es troben les persones adultes que s’enfronten a un
programa formatiu són de diversa índole. Destacarem els principals:

• Les seves exigències es basen més en la utilitat pràctica que en el fet d’assolir
grans fites.

• El seu interès se centra en els problemes reals més que en les idees
abstractes.

• L’aprenentatge és fa més lent atès que disminueix la memòria.

• Qui té poca formació acadèmica no es considera preparat per assolir fites
intel·lectuals.

• Manca de temps per dedicar-ho a l’esforç.

• L’acumulació d’experiència ofereix resistència al canvi.

• La jornada laboral fa disminuir la capacitat d’atenció i l’esforç mental.
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Fases de la formació

La formació, com en qualsevol
altra activitat de l’empresa, ha de

ser objecte d’una planificació,
seguida d’una realització

pràctica i d’una avaluació de
resultats.

Formació de grups de
persones

És molt important la planificació
dels grups de persones que han

de rebre la formació, i el registre
posterior de la formació que ha

rebut cada persona.

La formació aplicada com a mesura d’intervenció psicosocial no pot ser
imposada des de la direcció de l’empresa, sinó que ha de tenir com a principi
fonamental la consulta i participació dels treballadors des de l’inici de la
planificació. El fet de tenir l’oportunitat de participar en l’organització
i decidir quines són les seves necessitats i objectius de la formació en
garantiran l’èxit.

En la planificació de l’activitat formativa, s’han de tenir en compte els principis
següents:

• El nivell de la formació s’ha de basar en els coneixements dels destinataris.

• L’aprenentatge s’ha de centrar en una participació activa.

• Per desenvolupar l’aprenentatge, és imprescindible realitzar un seguiment
dels avenços aconseguits amb la formació.

• La metodologia utilitzada ha de constituir un procés seqüencial que comenci
amb la detecció de necessitats i acabi amb l’avaluació de tot el procés.

Els continguts de la formació en l’empresa

El programa de formació de l’empresa ha d’afectar tots els membres de l’organit-
zació, i basarà el seu contingut en funció de les persones a qui s’adreça. Podem
diferenciar tres nivells de formació diferents:

1. Formació preventiva inicial. Està adreçada als treballadors que s’incor-
poren per primer cop a l’empresa, i s’impartirà abans de la incorporació o
durant els primers dies de feina. Es tracta d’una formació d’acollida que
hauria de contenir temes de caràcter general com els següents:

• política de l’empresa en prevenció de riscos laborals
• manual general de prevenció amb els seus procediments d’actuació
• normes generals de prevenció de l’empresa
• pla d’emergència

2. Formació tècnica. Està destinada a millorar el desenvolupament de les
funcions del lloc de treball o bé a facilitar la mobilitat dels treballadors entre
llocs de treball amb unes condicions i categoria professional similars.

3. Formació d’actualització. Tracta de facilitar eines per millorar la co-
municació en l’empresa, aprendre a motivar els col·laboradors, gestionar
eficaçment el temps, la presa de decisions, etc., amb l’objectiu de preparar el
treballador per a l’assumpció de noves responsabilitats com a conseqüència
d’un canvi de categoria, ascens, etc. Aquest tipus de formació és especial-
ment important en els processos de canvi vers un enriquiment del treball, en
què s’augmenta la capacitat de l’individu per prendre decisions, o de noves
maneres d’organitzar el treball, que poden suposar canvis en els mètodes de
treball, processos de fabricació, informatització, etc.
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Els diversos tipus de formació compleixen una funció de prevenció
primària, ja que tenen com a objectiu fonamental facilitar recursos a les
persones per poder donar resposta a les exigències del treball. D’aquesta
manera, es preveu l’aparició d’una situació de conflicte dins l’organització i,
en el cas de la formació d’actualització, pot suposar per a l’empresa una via
per oferir satisfacció als treballadors.

Des del punt de vista de la intervenció secundària, la formació s’utilitzarà amb
la finalitat d’aturar la materialització del risc, com per exemple en el cas de cursos
sobre tècniques de resolució de conflictes, tècniques de relaxació, etc.

En la intervenció terciària, la formació intentarà pal·liar els danys que ja s’hagin
produït, per exemple, cursos sobre gestió de l’estrès, reincorporació al treball
després d’una baixa laboral, etc.

El concepte de formació implica una certa continuïtat del procés, ja que s’ha
de basar en un projecte que consta de diferents fases successives, que s’aniran
realitzant en funció de les necessitats dels treballadors i de l’empresa.
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Introducció

Cada vegada l’expressió ergonomia s’introdueix més en el llenguatge comú, i
fins i tot alguns reclams publicitaris acudeixen a l’epítet ergonòmicper qualificar
determinades propietats del seu producte. Tanmateix, i encara que el terme per
ell mateix és relativament recent, les accions encaminades a aconseguir més
adaptació del medi laboral i dels equips de treball a l’home es remunta a temps
primitius. La tendència actual marca una potenciació de l’ergonomia tant en
el seu aspecte de ciència aplicada -fet que comporta que s’hi dediquin esforços
d’investigació i divulgació considerables- com en els seus diversos vessants
aplicats, com l’ergonomia prevencionista.

Si bé els continguts que poden ser tractats per l’ergonomia són amplíssims, atès
que ja l’Associació Espanyola d’ergonomia (AEE), en definir aquesta ciència, ens
anuncia el seu gran àmbit d’aplicació, nosaltres, per a l’exposició, els hem agrupat
en tres grans blocs: les condicions materials del lloc, o més ben dit del sistema
de treball, la càrrega total de treball i els factors ambientals. Per tant, aquesta
unitat didàctica la constitueixen, bàsicament, els continguts ergonòmics requerits
per dissenyar el lloc de treball tant en espais i abastos com en els requisits que
han de reunir les màquines i eines que es faran servir, no sense abans haver fet
una presentació conceptual i històrica d’aquesta ciència. Igualment hi hem inclòs
algunes metodologies de caràcter global i hem esbossat dues tècniques auxiliars
importants com són l’antropometria i l’estadística.

El nucli d’activitat “Fonaments de l’ergonomia” ens aproxima al coneixement
d’aquesta ciència. Fem nostra la concepció que en fa l’AEE i girem la vista
enrere per conèixer alguns destacats predecessors. Exposem els diferents àmbits
d’actuació i classificacions que se’n fan.

El nucli d’activitat “Metodologies de l’anàlisi ergonòmica. L’antropometria i
l’estadística aplicades a l’ergonomia” ens presenta un ventall ampli de diverses
metodologies globals d’anàlisi dels llocs de treball. Remetem a la consulta
completa de les més significatives per mitjà de les adreces que se us aporten.
Són moltes les ciències i tècniques necessàries per a l’ergonomia, però hem triat
exposar els fonaments de l’antropometria i de l’estadística aplicades a aquesta
disciplina.

El nucli d’activitat “Disseny del centre i del lloc de treball” se centra en la
distribució racional dels espais de treball en el centre, és a dir, l’estudi de la
distribució en planta i del lloc de treball. Igualment es perfilen els requisits
ergonòmics a complir pel mobiliari, en especial el conjunt constituït per taula -
pla de treball.

El nucli d’activitat “Màquines i eines de treball; els dispositius d’informació i
els seus comandaments” ens permet veure les màquines des del punt de vista
ergonòmic, per la qual cosa fem un repàs de la normativa aplicable sota aquesta
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perspectiva. Ens centrem en les exigències dels dispositius d’informació i dels
comandaments per aconseguir uns nivells d’adaptació confortables i segurs.

El nucli d’activitat “El treball amb pantalles de visualització de dades (PVD)” en
realitat és una extensió específica dels nuclis d’activitat “Disseny del centre i del
lloc de treball” i “Màquines i eines de treball; els dispositius d’informació i els
seus comandaments” de la present unitat. El treball amb PVD en tots els sectors
i nivells de les empreses i la seva normativa reguladora específica demanen que
s’hi dediqui aquest nucli.

A part de l’estudi del contingut teòric i la realització de les activitats proposades
us recomanem que adquiriu alguna metodologia concreta, essent imprescindible
conèixer l’elaborada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
juntament amb el Manual d’avaluació de riscos ergonòmics i psicosocials de
l’INSHT. És molt interessant també poder disposar del mètode LEST.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Conèixer les principals concepcions que s’han elaborat sobre l’ergo-
nomia.

• Delimitar els paràmetres que configuren l’ergonomia.

• Conèixer alguns dels principals autors que han contribuït al llarg del
temps a la configuració actual d’aquesta ciència.

• Reconèixer la importància i l’aplicabilitat de l’ergonomia en la regu-
lació de les condicions de treball.

• Conèixer i interpretar la normativa reglamentària aplicable al disseny
del centre i del lloc de treball, a les exigències ergonòmiques de les
màquines i equips i als llocs de treball amb pantalles de visualització
de dades (PVD).

• Identificar els factors de risc ergonòmic en els llocs de treball.

• Determinar els processos i procediments de recollida d’informació per
identificar i quantificar els factors de risc.

• Determinar els àmbits geogràfics en què es manifesten majoritària-
ment en l’empresa els riscos exposats.

• Aplicar metodologies globals i específiques per a l’anàlisi de les con-
dicions de treball.

• Determinar el grau d’adequació de les diferents metodologies amb les
exigències legals i reglamentàries.

• Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball segons
els criteris de referència del mètode aplicat.

• Proposar les mesures preventives aplicables i prioritzar-ne l’elecció
partint del grau d’incidència dels riscos associats sobre els afectats.

• Implantar les mesures preventives adequades als diversos factors de
risc.

• Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades en particu-
lar tenint com a criteri de referència l’opinió i la conducta dels afectats.

• Controlar els riscos a partir d’observacions del desenvolupament de
la tasca i de mesures contínues dels factors que ho requereixin, en
especial en treballs amb PVD.

• Reconèixer les aportacions bàsiques que ens facilita l’antropometria i
l’estadística per al disseny adequat dels llocs de treball.

• Conèixer les dimensions antropomètriques més usuals per a dissenys
de llocs.

• Mesurar les diferents dimensions corporals.
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• Elaborar els principals estadístics amb les dades obtingudes d’una
mostra representativa.

• Conèixer els criteris bàsics de disseny.

• Dissenyar llocs de treball adequats segons quins siguin els criteris de
disseny triats.
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El naixement de
l’ergonomia

Va ser el professor britànic K. F.
H. Murrell qui el 1949 va
proposar per primera vegada el
terme ergonomia per referir-se al
conjunt d’investigacions
científiques que tenien com a
àmbit d’estudi la interacció de
l’home i l’entorn del treball.

1. Fonaments de l’ergonomia

Malgrat que l’expressió ergonomiaés de creació recent, ja ha arrelat en el llen-
guatge comú o col·loquial l’associació de l’ergonomia amb certes exigències de
disseny que han de reunir les instal·lacions i els equips de treball per facilitar la
comoditat i el confort en el treball i evitar l’aparició de la fatiga.

L’ergonomia sol generar certa confusió a la persona que s’inicia a estudiar-la. Les
causes d’això resideixen en el fet que la seva aplicació exigeix la integració dels
diversos aspectes que analitza, fet que obliga a seguir una metodologia diferent de
l’aplicada en la higiene o la seguretat. A més, a causa del seu recent naixement
com a ciència, al seu caràcter multidisciplinari i al seu extens àmbit d’aplicació,
han aparegut serioses discrepàncies entre els mateixos ergònoms sobre els seus
objectius, continguts i metodologia. Aquesta situació ha facilitat l’aparició de
nombroses definicions i concepcions de l’ergonomia.

Afortunadament, en l’actualitat l’ergonomia s’ha consolidat com una ciència i una
tècnica vàlida i aplicable en molts camps, un dels quals és el de la prevenció de
riscos laborals.

Al llarg de la nostra història sempre hi ha hagut qui s’ha interessat per la cerca
del major grau d’adaptació de la persona a l’entorn en el qual es mou. Així
apreciem que des de les primeres eines prehistòriques tallades de tal manera
perquè s’adaptessin a la forma de la mà, fins a les tendències constructives
funcionals actuals, centrades a satisfer les necessitats i a limitacions dels usuaris,
l’home ha actuat, en certa manera, orientat en aquest sentit. Dissortadament
aquesta tendència no ha estat determinant en l’adequació de molts factors de risc
i el treball s’ha fet, moltes vegades, sota condicions de penositat.

La guitarra s’ha modificat per facilitar
als dits de la mà esquerra accedir
amb més facilitat als trasts inferiors.

Correspon específicament a l’ergonomia ser la punta de llança i desvincular
el treball del seu epítet històric, de la seva penositat intrínseca; “treballem,
sí, però sense haver de patir per fer-ho”.

1.1 Concepte d’ergonomia

Globalment, podem definir l’ergonomia com el conjunt de tècniques
l’objectiu de les quals és l’adequació entre el treball i la persona.

Volem destacar de la definició d’ergonomiaque aquesta és ciència multidiscipli-
nària, és a dir, requereix l’aplicació d’altres ciències a fi d’aconseguir la seva
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Concepte etimològic
d’ergonomia

El terme ergonomiaprové de les
paraules gregues ergon, que
significa ‚treball, activitat’ i

nomos, que es refereix a la llei o
norma. Per tant, el concepte

etimològic és el d’estudi de les
normes i regles que regulen el

treball.

finalitat, que és l’acomodació correcta entre el lloc de treball i el seu entorn a
les característiques de la persona.

La persona té una capacitat d’adaptació limitada: hi ha intervals de condicions
òptimes per a qualsevol activitat. L’ergonomia defineix quins són aquests intervals
i determina quins poden ser els efectes no desitjats si se superen aquests límits.
L’adaptació de les condicions de treball al treballador implica un augment del
rendiment de la persona i això, al seu torn, augmenta el rendiment de l’empresa.

L’ergonomia aplicada al món laboral, anomenada ergonomia preventiva, va néixer
al principi per adequar els esforços, els moviments i les dimensions del lloc de
treball a la persona. L’objectiu era aconseguir que la persona fes la feina amb
el mínim nombre de moviments per evitar en la mesura possible l’aparició de la
fatiga física i aconseguir un major rendiment en menor temps. Més tard, aquest
enfocament es va fer insuficient i se’n va ampliar el camp d’estudi incloent-hi
les condicions mediambientals com temperatura, soroll, il·luminació, etc., i els
aspectes organitzatius, entre els quals esmentem els relacionats amb els factors
temporals en la realització de la tasca, la fixació de processos i procediments...

Hi ha diverses definicions d’ergonomia. Com és lògic, cada una d’elles posa
èmfasi en els aspectes relacionats directament amb la concepció que l’autor
d’aquesta ciència. Nosaltres considerem que una de les definicions més completes
i encertades és l’elaborada per l’Associació Espanyola d’Ergonomia.

L’ergonomia és definida per l’Associació Espanyola d’Ergonomia (AEE)
com la ciència aplicada de caràcter multidisciplinari que té com a
finalitat l’adequació dels productes, sistemes i entorns artificials a les
característiques, limitacions i necessitats dels usuaris, per optimitzar-ne
l’eficàcia, seguretat i confort.

La definició d’ergonomia de l’Associació Espanyola d’Ergonomia integra molts
dels aspectes continguts a la majoria de les definicions:

• L’ergonomia és una ciència aplicada de caràcter multidisciplinari.

• La seva finalitat és adequar el treball a l’home, és a dir que el treball sigui
apropiat per al treballador i adaptar el treball al treballador, fet que permet
realitzar les tasques sense que se’n derivin danys a la salut.

• Els seus objectius finals són optimitzar l’eficàcia, la seguretat i el confort.

La figura 1.1 il·lustra gràficament aquesta definició.
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Figura 1.1. Esquema de la definició d’ergonomia que ha
elaborat l’AAE

L’ergonomia és definida també pel Departament de Treball de la Generalitat amb
uns termes molt similars a la definició anterior.

Definició d’ergonomia del Departament de Treball de la Generalitat

L’ergonomia és “una activitat o un camp de caràcter multidisciplinari que s’encarrega
d’adequar els sistemes de treball a les característiques, limitacions i les necessitats
dels seus usuaris amb l’objectiu d’optimitzar-ne l’eficàcia tot minvant l’esforç destinat a
aconseguir-ho, i també amb l’objectiu de millorar la seva seguretat, salut i qualitat de vida
laboral”.

Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball (2006). Manual per a
la identificació i avaluació de riscos laborals.

1.1.1 Elements que configuren el concepte actual d’ergonomia

Una definició completa d’ergonomia, al nostre entendre, hauria de recollir els
elements essencials constituents que en configuren l’aplicabilitat. És per això
que podríem pensar en l’ergonomia com a ciència aplicada integrada pels punts
següents:

• La seva naturalesa és la d’una ciència reguladora que requereix aplicar un
procediment pluridisciplinari per desenvolupar la seva acció preventiva.

• El seu camp d’estudi està integrat per l’home en la seva interacció amb el
medi, tant natural com artificial.

• La seva actuació consisteix a intervenir en la realitat exterior tant en els
aspectes materials com en els conductuals, relacionals i socials.

• La seva metodologia es basa a analitzar les regles que regeixen el com-
portament humà. Inclou l’anàlisi d’actituds, posats, gests i moviments
necessaris per poder executar una activitat juntament amb la valoració de
les limitacions i condicionants del factor humà.

• El seu objectiu final és la millora de la interacció de l’home en el seu medi
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Establiment de les bases
del treball físic

J. Amar ha establert les bases del
treball físic. Aquest autor, durant

la Primera Guerra Mundial
s’ocupa d’estudiar la millor

readaptació dels ferits i el
disseny de pròtesis. El seu llibre

El motor humà, aparegut el 1914,
descriu diferents mètodes de

mesura de factors ergonòmics i
desenvolupa tècniques

experimentals pròpies d’aquesta
disciplina.

de treball de manera que la realització de la tasca sigui més segura, més
còmoda i més eficaç.

1.1.2 Visió històrica de l’ergonomia

El treball humà i les condicions de la seva realització han estat objecte de debat i
anàlisi detallada des de fa relativament poc temps. Els primers estudis científics
es remunten a les darreries del XIX i començament del XX.

L’ergonomia, com a ciència, camina de la mà dels estudis científics del treball i es
configura com a tal a mitjan segle XX.

Tanmateix, el cúmul de coneixements, mètodes i procediments ergonòmics ha
estat fruit d’una llarga evolució històrica, si bé aquesta provisió de saviesa es va
incrementar notablement, com ja hem comentat, en el període d’entreguerres.

L’expressió ergonomiava ser utilitzada el 1857 pel científic polonès W. B. Jastr-
zebowski, en l’obra Esbós de l’ergonomia o ciència del treball basada en unes
veritats preses de la naturalesa. Tanmateix, s’estava molt lluny d’assolir el
contingut precís assolit gairebé un segle després per anglesos i americans.

Però la utilització moderna del terme ergonomiaes deu a K. F. Hywell Murrell i ha
estat adoptat oficialment durant la creació, el juliol de 1949, de la primera societat
d’ergonomia, l’Ergonomics Research Society, fundada per enginyers, fisiòlegs i
psicòlegs britànics a fi d’”adaptar el treball a l’home”.

Jules Amar estableix les bases de l’ergonomia de l’esforç físic. Analitza els
tipus de contracció muscular i estudia temes pròpiament ergonòmics com la
fatiga física, els efectes de les condicions ambientals sobre la salut, el soroll
i la il·luminació. Facilita les bases fisiològiques del treball muscular i el
relaciona amb les activitats professionals. Estudia el rendiment, afirmant
que “el treball normal no porta a l’esgotament” i que “hi ha un esforç i
una velocitat òptima per realitzar el màxim de treball amb la mínima fatiga”.
Busca la posició i els gestos que ofereixen la millor relació despesa/esforç.

Va ser durant la Segona Guerra Mundial quan apareix la necessitat d’investigar
noves tecnologies que donessin resposta als problemes d’adaptació de l’home
davant la màquina i el medi físic en què s’ha de moure. S’intensifiquen els estudis
per adaptar el sistema de treball a l’home i per establir els límits de seguretat i
confort davant el medi ambient.

El desenvolupament de l’ergonomia, en aquests anys, va ser paral·lel tant a
Europa com als EUA. Encara que van fer servir noms diferents els criteris bàsics
s’alimenten d’una mateixa idea.

Als EUA van ser els enginyers els capdavanters de l’estudi, i per això allà
s’anomena aquesta disciplina human engineering. El seu objectiu genèric era
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Definició d’ergonomia per
l’ERS

L’ERS defineix l’ergonomia com
l’estudi científic dels factors
humans en relació amb l’ambient
de treball i el disseny dels equips
(màquines, espais de treball,
etc.).

projectar, ubicar i instal·lar els dispositius tècnics tenint en compte les limitacions
de l’operador humà, per tal d’aconseguir la màxima eficàcia del sistema home-
màquina. Entre altres investigadors, destaquen Fitts, J. F. Mackworth, McCor-
mick, Weawer...

A Europa l’ergonomia va tenir un enfocament més fisiològic perquè els seus
iniciadors van ser els professionals de la sanitat. Es denomina Ergonomics i es pot
considerar que neix el 1949 per l’acció del professor K. Murrell, juntament amb
altres científics, qui crea la primera Societat Nacional d’Ergonomia, l’Ergonomics
Research Society (ERS), una agrupació de metges, psicòlegs i enginyers que
s’interessen per l’adaptació del treball a l’home. Entre d’altres, destaquen
Cazamian, Wisner, Leplat, Faverge, M. Montmollin...

Human Engineering en front d’ergonomics

Un criteri diferenciador bàsic entre els dos blocs doctrinals de l’human engineering i
l’ergonomics resideix en el fet que la concepció americana busca el funcionament òptim
del sistema home-màquina, mentre que la concepció europea prioritza la protecció i el
confort de l’home en el treball.

Posteriorment es creen en altres països europeus grups similars, destacant, tant pel
nombre dels seus membres com per les seves activitats interessants i freqüents,
la Societat d’Ergonomia en Llengua Francesa (SELF). L’Agència Europea de la
Productivitat va crear el 1953 un grup d’estudi per investigar el factor humà en el
treball.

El 1959 es crea l’Associació Internacional d’Ergonomia (IEA). L’agost de
1961 es va celebrar a Estocolm el I Congrés Internacional d’Ergonomia. Aquest
organisme edita la revista Ergonomics.

El 1989 es constitueix l’Associació Espanyola d’Ergonomia (AEE).

L’RD 39/1997 reconeix l’ergonomia i Psicosociologia com una disciplina preven-
tiva.

Actualment hi ha moltes entitats i organitzacions ergonòmiques, la majoria d’elles
associades a l’IEA.

Les publicacions ergonòmiques s’han disparat a l’Estat espanyol des que aquesta
disciplina ha adquirit rang legal.

Logotip de l’Associació Catalana
d’ErgonomiaEl 2007 s’acaba de constituir l’Associació Catalana d’Ergonomia.

1.2 Objectius de l’ergonomia

La finalitat de l’ergonomia és adaptar el treball a les capacitats i les possibilitats
de l’ésser humà. De la mateixa manera que es dissenyen les eines i equips de
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Eficiència, objectiu global
de l’OIT

L’OIT, en establir els objectius
comuns a què ha d’aspirar

qualsevol empresa, coincideix
plenament amb els objectius de

l’ergonomia, ja que a part de
fixar com a objectiu global el de

la consecució de l’eficiència,
marca com a objectius

quantificables i contrastables,
entre altres, els següents: 1.

Defensar de la salut i seguretat.
2. Aconseguir la màxima

productivitat i obtenció de
l’eficàcia. 3. Aconseguir la més
altes cotes de fiabilitat i qualitat.

4. Procurar la satisfacció i
desenvolupament personal en el

treball.

treball tenint en compte les exigències ergonòmiques dels possibles usuaris, hauria
de passar el mateix amb l’organització de l’empresa. S’haurien de dissenyar les
organitzacions tenint en compte les necessitats i característiques de les persones
que les integren.

L’objectiu global i genèric de l’acció ergonòmica és contribuir a fer que la
realització del treball (en els seus aspectes materials i socioorganitzatius) s’executi
salvaguardant la salut del treballador, augmentant el grau d’eficàcia i en condici-
ons de confort.

Entre els objectius específics trobem els següents:

De vegades resulta complicat
aconseguir l’equilibri
rendibilitat-seguretat.

• Identificar, analitzar i reduir tota la varietat de riscos ergonòmics.

• Definir els límits d’actuació de la persona detectant i corregint els riscos de
fatiga física i/o psíquica.

• Adaptar el lloc de treball i les condicions de treball a les característiques de
l’operador.

• Analitzar els llocs de treball per definir els objectius de la formació.

• Seleccionar i controlar la introducció de les noves tecnologies a les organit-
zacions i la seva adaptació a les capacitats i aptituds de la població laboral
existent.

• Establir prescripcions ergonòmiques per a l’adquisició d’estris, eines i
materials diversos.

• Afavorir l’interès dels treballadors per la tasca i l’ambient de treball,
procurant que els senyals del sistema siguin significatius i assumibles per
la persona.

• Augmentar la motivació i la satisfacció en el treball.

• Disminuir els índexs d’absentisme i promocionar la salut en el treball.

• Optimitzar la interrelació de les persones disponibles i la tecnologia utilit-
zada.

• Ajudar a la rehabilitació de les persones que han perdut la seva capacitat
total o parcial de treball.

• Estudiar les capacitats, aptituds i peculiaritats de persones d’edat avançada
i d’aquells treballadors especialment sensibles per aconseguir una millor
adaptació al lloc de treball.

• Crear bancs de dades ergonòmiques que puguin ser utilitzades en la fase del
disseny de nous equips.

Del conjunt d’objectius exposats es dedueix que es poden subdividir els objectius
de l’ergonomia en els que són assoliments per a l’individu (empleat o usuari) i
en els que ho són per a l’organització. Aquests objectius no són independents ni
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L’enfocament ergonòmic
sobre els contaminants

És camp propi d’estudi de
l’ergonomia saber el que ocorre
per sota dels llindars de
contaminants susceptibles de
provocar una malaltia
professional, com també
conèixer els efectes additius de
diversos contaminants.

mútuament excloents. No hi ha raons que impedeixin fer un lloc més confortable
i al mateix temps més productiu, ni tampoc són molt diferents les vies per
aconseguir els primers de les dels segons.

Exemple d’harmonització d’objectius ergonòmics

A un nivell molt senzill, la intensitat lluminosa, la posició de les lluminàries i el rendiment
del color necessaris per aconseguir una millor realització d’una tasca de supervisió de
productes no són gaire diferents d’aquells que comporten un menor risc potencial de fatiga
visual per a l’operari.

De la mateixa manera, en una màquina de cosir industrial, la posició, mida i angle idoni
dels pedals de la màquina per aconseguir la millor qualitat del producte, seran molt similars
als necessaris per millorar el confort de l’operari.

1.2.1 Relació de l’ergonomia amb altres disciplines preventives

L’acció preventiva, segons la normativa preventiva, comporta una actuació in-
terdisciplinària en què l’ergonomia i la psicosociologia del treball participen
conjuntament amb la higiene, la seguretat i la medicina del treball:

1. Relació amb la higiene

Amb la higiene industrial té en comú la prevenció de la malaltia professional
per agents de naturalesa física, química i biològica. Elements de l’ambient
físic com a soroll, il·luminació i condicions climàtiques, etc., són abordats
per ambdues amb un enfocament diferent, sobretot referent a les metodolo-
gies.

D’altra banda, l’ergonomia no limita l’acció a la prevenció de malalties
professionals, sinó que aspira a aconseguir el major benestar del treballador.
Del control dels agents físics i químics de l’ambient a partir d’uns límits
susceptibles de generar en el temps un possible malaltia professional passem
a la preocupació per saber què passa per sota dels esmentats límits o
quins tipus d’efectes combinats es produeixen en la realització de tasques
complexes. El mètode ergonòmic analitza tots els elements en la seva
globalitat i en la seva interacció.

Hem de precisar que és un camp propi de l’ergonomia, no compartit amb
la higiene, la lluita contra la malaltia professional derivada de l’activitat
física del treballador: maneig de càrregues, moviments repetitius, esforços
puntuals...

2. Relació amb la seguretat

Amb la seguretat té en comú evitar una disfunció tècnica i un mal compor-
tament humà. L’ergonomia analitza els factors de risc que coadjuven a la
manifestació dels accidents, és a dir, factors que incrementen el risc però que
no els provoquen com a causa primària. Aborda la seguretat des de l’anàlisi
del comportament humà com a funció clau en el disseny dels sistemes de
treball. L’estudi de la fiabilitat i els errors humans interrelacionen ambdues
disciplines.
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L’enfocament ergonòmic
sobre la seguretat

Els factors de seguretat són
abordats per l’ergonomia com un

conjunt d’aspectes
interrelacionats susceptibles tots

ells en el seu conjunt de provocar
l’accident i sempre des de

l’anàliside la conducta humana.

3. Relació amb la medicina

Amb la medicina del treball, l’ergonomia té en comú el coneixement del
cos humà, el seu comportament, capacitats i limitacions per aplicar aquest
coneixement al disseny dels llocs de treball que pretén millorar a fi de reduir
la freqüència dels accidents, els problemes musculosos i esquelètics, la
fatiga, les molèsties, els errors i l’estrès ambiental.

Tanmateix hem de matisar que seria convenient anar substituint els con-
ceptes clàssics de seguretat, higiene i medicina del treball per un nou
enfocament que globalitzador que afrontés el problema de la salut laboral
des d’una perspectiva integral que tingui en compte tots els factors de risc
que incideixen alhora sobre el treballador.

1.3 Ciències relacionades amb l’ergonomia

L’ergonomia té un origen multidisciplinari i la seva metodologia està configurada
per les seves relacions amb les diferents ciències que contribueixen a desenvolupar-
la. Algunes tenen com a element central d’estudi l’ésser humà, per exemple, la
medicina, la biologia, l’antropometria, la Psicologia, etc.; d’altres se centren en
l’estudi dels diferents factors presents en el lloc de treball com l’entorn físic, el
disseny del lloc, els factors d’organització.

Malgrat el caràcter multidisciplinari i la naturalesa global de la metodologia
ergonòmica es poden presentar situacions on l’actuació se centri en alguns
dels elements del sistema de treball. Aquest fet, al costat de la necessària
especialització per emprendre amb rigor estudis específics ha provocat una divisió
de les diferents branques d’aquesta disciplina. Segons el punt de vista adoptat
per efectuar l’estudi ergonòmic es poden classificar els àmbits d’aplicació de
l’ergonomia de les maneres següents:

• Ergonomia del lloc de treball i ergonomia de sistemes

• Ergonomia de concepció i ergonomia correctora

• Ergonomia biomètrica, ambiental i temporal

• Altres classificacions de l’ergonomia

1.3.1 Ergonomia del lloc de treball i ergonomia de sistemes

El lloc de treball d’un treballador el constitueix la combinació de l’equip de
treball en el seu espai de treball i envoltat per l’ambient immediat de treball
per dur a terme la tasca assignada.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 17 Ergonomia. Fonaments. Disseny del lloc de treball

Sistema de treball segons
l’AEE

L’adequació dels productes,
sistemes i entorns artificials als
usuaris s’ha de dur a terme
incorporant tots aquells factors
de caràcter tecnològic, econòmic,
d’organització i humans que
afecten el comportament i
benestar de les persones que
formen part del sistema de
treball.

Aplicacions de l’ergonomia
de concepció: disseny de
productes, disseny
d’entorns i disseny de
sistemes.

Aplicacions de l’ergonomia
correctiva: avaluacions,
anàlisi, investigacions,
redissenyament, formació,
informació i consultoria.

La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i les seves normes de desenvo-
lupament consideren el lloc de treball un element referencial per desenvolupar
l’acció preventiva: avaluació de riscos centrats en el lloc de treball, formació i
informació...

Definició de lloc de treball en l’RD 488/97 de PVD

Els reglaments solen referir-se al lloc de treball en els anteriors termes. L’RD 488/97
defineix el lloc de treball amb PVD com “el constituït per un equip amb pantalla de
visualització, proveït si escau d’un teclat o dispositiu d’adquisició de dades, d’un programa
per a la interconnexió persona/màquina, d’accessoris ofimàtics i d’un seient i taula o
superfície de treball, com també l’entorn laboral immediat”.

Fixem-nos com l’Associació Espanyola d’Ergonomia no parla de lloc de tre-
ballsinó que estableix com a element de referència el sistema de treball per adequar
els productes, els mitjans i l’entorn de l’usuari.

El sistema de treball comprèn la combinació de persones i mitjans de
treball, actuant en conjunt sobre el procés de treball per dur a terme una
activitat laboral, en un espai de treball sotmesos a un determinat ambient de
treball i sota unes condicions imposades per la tasca a exercir i pels criteris
organitzatius.

L’ergonomia de sistemes té en compte l’home, la màquina (mitjans de treball),
medi (espai més ambient) i l’organització com un tot interrelacionat, fet que
provoca que no es pugui estudiar de manera independent cada un dels factors sinó
que calgui fer l’anàlisi de les relacions que manté un element amb els altres.

1.3.2 Ergonomia de concepció i ergonomia correctora

L’ergonomia de concepció fa referència a la tècnica que s’aplica en la fase de
disseny, estudiant i resolent els problemes abans que es produeixin. Requereix
temps d’estudi i inversions però obté els millors resultats. Lògicament

aquesta acció preventiva és la recomanable però l’ergonomia correctora s’ha
d’aplicar en aquells casos on hi ha sistemes de treball implantats que requereixen
la seva intervenció. En la figura 1.2 es detallen les consideracions ergonòmiques
més usuals requerides per dissenyar un lloc de treball.
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Variables per dissenyar un
lloc de treball

Per dissenyar un lloc de treball
s’ha de partir de les

circumstàncies concretes de cada
treballador i amb l’adaptació

ergonòmica del conjunt de tots
els factors del treball incidents

s’intenta aconseguir els tres
objectius globals de l’ergonomia

sempre en el marc de la salut
integral com a equilibri físic,

psíquic i mental.

Figura 1.2. Consideracions ergonòmiques en dissenyar un lloc de treball

Des d’un punt de vista més global en el figura 1.3, es representen les variables
mínimes que cal tenir en compte en un lloc de treball que ha de ser ocupat per
diversos treballadors.

Figura 1.3. Variables que cal tenir en compte en el disseny d’un lloc de treball
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Càrrega de treball estàtica i
dinàmica

En la càrrega de treball estàtica
hi ha contracció muscular sense
desplaçament articular. En la
càrrega de treball dinàmica hi ha
contracció muscular juntament
amb el desplaçament articular.

1.3.3 Ergonomia biomètrica, ambiental i temporal

L’ergonomia biomètrica, a la qual també s’anomena geomètrica o espacial, se
centra en les relacions entre l’home i les condicions mètriques del seu lloc
de treball. S’hi inclouen també aquells aspectes que comporten moviments,
desplaçaments i trasllats de càrregues.

L’ergonomia biomètrica estudia els aspectes següents:

• Càrregues físiques estàtiques i dinàmiques.

• Disseny del lloc de treball

– Altura del pla de treball en diverses posicions de l’operari

• Superfícies i volums de treball. Distribució d’espais. Zones d’abast...

– Posició i postura de treball...

• Elements de treball: seients, màquines, eines, controls i displays, programa-
ri...

• Dispositius de seguretat: defenses, resguards...

L’ergonomia ambiental estudia els factors ambientals següents:

• Factors físics:

– Temperatura, humitat, pressió aire, velocitat aire, renovació aire...
– Il·luminació, el color en el treball.
– Radiacions.
– Soroll i senyals acústics.
– Vibracions en espais i en eines.

• Factors químics:

– Qualitat de l’aire interior, contaminants en espais interiors.
– Microorganismes...

• Factors psicodinàmics:

– Psicopercepció, càrrega mental de treball, fatiga psíquica, interfícies
de comunicació, bioritmes i cronoergonomia.

L’ergonomia temporal estudia els cicles de treball i descans:

• Horaris de treball i pauses.

• Tipus de jornades de treball.

• Descansos i vacances.

• Ritmes de treball.
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L’ergonomia informàtica

Dins de l’ergonomia cognitiva
en el seu vessant aplicat tenim

l’ergonomia informàtica que
contribueix a la millora del
maquinari i del programari

buscant una optimització de la
interfície entre l’ordinador i

l’usuari. És una especialitat amb
molta projecció ja que té amplis

camps d’aplicabilitat.

1.3.4 Altres classificacions de l’ergonomia

Hi ha diverses classificacions de l’ergonomia. Podem destacar-ne les següents:

• Macroergonomia o ergonomia dels sistemes homes-màquines. El seu
objectiu és optimitzar el funcionament dels sistemes de treball tenint en
compte les interaccions entre el disseny organitzacional, la tecnologia,
l’ambient i les persones. Aquesta incipient especialitat vol coordinar i
ser centre de tots els òrgans de l’empresa amb competències en la gestió
i direcció: management, disseny, recursos humans, prevenció de riscos,
psicologia del treball, sociologia industrial...

• Ergonomia cognitiva. Estudia el sistema de processament d’informació
humà i adequa el format informatiu per facilitar-ne la comprensió. Té
una especial importància considerar els coneixements i l’experiència de la
persona com també els factors de risc de caràcter individual, especialment
l’edat. La seva aplicació és bàsica en el disseny d’equips de treball amb gran
volum d’informació com ara programes de programari o plafons i taules de
control.

• Ergonomia de necessitats específiques. Analitza les adaptacions dels
llocs de treball per complementar les possibles deficiències o discapacitats
físiques transitòries o permanents de les persones.

• Ergonomia del producte o de la producció. Centrada en el disseny del
producte acabat amb la finalitat de satisfer les necessitats dels clients.

1.4 Referències normatives i tècniques de l’ergonomia

La referències legals i reglamentàries en la legislació espanyola sobre l’ergonomia
són puntuals. No hi ha, doncs, una normativa específica que reguli els conceptes
bàsics i els criteris d’avaluació i actuació. Sí que hi ha organismes internacionals
de normalització i entitats de prestigi reconegut que han elaborat un conjunt
importantíssim de normes tècniques que delimiten, precisen i desenvolupen els
factors de risc ergonòmics i donen pautes de valoració seguint els procediments
oportuns.

1.4.1 Referències normatives de l’ergonomia

Destaquem l’article 15 de la Llei 31/95 LPRL que estableix en l’apartat d) el
principi de contingut eminentment ergonòmic en fixar com una referència d’acció
preventiva assolir majors quotes de confort, benestar i satisfacció en el treball i
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per a això exigeix que s’han d’adaptar els factors a la persona: espais, equips i
màquines, mobiliari i els mètodes de treball (com poden ser l’ordenació del treball,
pauses, ritmes, càrrega de treball...) amb la finalitat d’evitar o atenuar en la mesura
possible els treballs rutinaris i monòtons que tan negativament influeixen sobre la
salut física i mental dels afectats.

Art. 15.1.d de la Llei 31/95, de Prevenció de riscos laborals

“Adaptar el treball a la persona, en particular respecte a la concepció dels llocs de treball,
com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb vista, en
particular a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes d’aquest en la salut. “

Hem de precisar que aquest principi orienta l’actuació però no és fàcil aplicar-lo
en intervenir factors de naturalesa variada, alguns d’ells de difícil valoració. Seria
desitjable comptar amb reglaments (com estableix l’article 6 LPRL) que concre-
tessin els factors a tenir presents i fixessin criteris de referència i procediments
d’avaluació.

Altres referències legals

La mateixa LPRL al mateix article 15, apartat 1.g, exigeix que per efectuar la planificació
preventiva s’integrin una sèrie de factors, alguns d’ells, d’ampli contingut ergonòmic com
l’organització del treball i la influència dels factors ambientals i les relacions socials.

D’acord amb això, la citada LPRL, a l’article 4, defineix les condicions de treball incloent
específicament els factors ergonòmics comentats, l’organització i temps de treball. Malgrat
la inclusió de factors comuns a totes les disciplines preventives com ara locals i equips de
treball, agents físics i químics... fan també menció indirecta a la nostra disciplina ja que
aquests factors constitueixen l’àmbit de la nostra disciplina.

La Llei general de la Seguretat Social, Reial decret llei 1/1994 a l’article 123.1 estableix
augmentar totes les prestacions econòmiques que tinguin la causa en un accident de treball
o malaltia professional... quan no s’hagin respectat les mesures generals o particulars de
seguretat i higiene en el treball, o les elementals de salubritat o les d’adequació personal a
cada treball, tenint en compte les seves característiques i de l’edat, sexe i altres condicions
del treballador.

Les referències expresses a l’acció ergonòmica sí que apareixen regulades als dos
següents decrets:

• Reial decret 487/1997, sobre manipulació manual de càrregues i

• Reial decret 488/1997, sobre pantalles de visualització de dades

Aquests reglaments identifiquen els factors de risc dels seus àmbits respectius,
però són precisats amb més concreció per poder fer la seva avaluació i adoptar les
mesures oportunes per les guies tècniques respectives elaborades per l’INSHT.

A més d’aquests dos reglaments, en els llocs de treball, s’inclouen dos factors
netament ergonòmics: les condicions ambientals i la il·luminació dels llocs
de treball (annexos III i IV, respectivament), per als quals es donen valors de
referència.

Altres reglaments que desenvolupen l’LPRL refereixen al seu articulat la necessi-
tat de complir amb principis ergonòmics:
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En la secció “Annexos” del
web d’aquest crèdit trobareu
informació sobre les normes

tècniques ergonòmiques
d’aplicació més freqüent.

• El Reial decret 486/1997, sobre llocs de treball estableix que les dimen-
sions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors facin la
feina sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques
acceptables. (annex I, apartat 2, punt 1r).

• El Reial decret 773/1997, sobre utilització d’equips de protecció indi-
vidual, estableix a l’article 5.1 que (aquests equips) hauran “de tenir en
compte les condicions anatòmiques i fisiològiques i l’estat de salut del
treballador (apartat b) i adequar-se al portador, després dels ajustaments
necessaris” (apartat c).

• El Reial decret 1215/1997, sobre utilització d’equips de treball,estableix
que, per a l’aplicació de les disposicions mínimes d’aquest Reial decret,
“l’empresari tindrà en compte els principis ergonòmics, especialment quant
al disseny del lloc de treball i la posició dels treballadors durant la utilització
de l’equip de treball” (article 3, apartat 3).

Hem de tenir en compte, tanmateix, que cap dels anteriors reglaments no dóna
valors de referència o criteris d’avaluació. És per això que, i seguint les directrius
marcades pel Reglament dels serveis de prevenció, hem d’acudir a les normes
tècniques estatals (o, si no n’hi ha, a les internacionals) que precisen els criteris
d’avaluació i les accions que cal fer.

Altres reglaments de contingut ergonòmic

Els següents són alguns reglaments de contingut ergonòmic:

• RD 1073/2002: defineix i estableix valors límit per a la protecció de la salut per a una sèrie de
composts en l’aire ambient.

• RD 865/2003: pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control
de la legionel·losi.

• RD 1751/1998: aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i les seves
Instruccions tècniques complementàries.

1.4.2 Referències tècniques

En l’actualitat, organismes com l’Associació Internacional de Normalització
(ISO), el Comitè Europeu de Normalització (CEN) i altres, han elaborat
nombroses normes tècniques.

D’aquestes normes, n’hi ha dues que recullen els principis ergonòmics recomana-
bles a seguir quan es concep o dissenya un sistema de treball. Aquestes normes
han estat publicades, al seu torn, per l’Associació Espanyola de Normalització
(AENOR) en la seva versió en castellà:

• UNE 81-425-91. Principis ergonòmics a tenir en compte en el projecte
dels sistemes de treball. Aquesta norma constitueix el primer intent que es
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fa en l’àmbit internacional per normalitzar una sèrie de principis ergonòmic
fins llavors (a començament dels 80) pràcticament desconeguts i molt poc
aplicats en l’entorn laboral. Està orientada més aviat cap a la indústria, però
els principis previstos són aplicables a qualsevol altre àmbit de l’activitat
humana.

• UNE-EN 614. Seguretat de les màquines. Regula els principis de disseny
ergonòmic. Les interaccions entre el disseny de les màquines i les tasques
de treball... Estableix els principis que cal seguir durant el de disseny dels
equips de treball, especialment de les màquines. S’aplica a les interaccions
entre l’operador i l’equip en les diverses operacions.

Contingut de la UNE 81-425-91 i UNE-EN 614

La UNE 81-425-91 i UNE-EN 614 preveuen la definició dels termes que s’hi empren, que al
seu torn són d’ús molt freqüent en ergonomia i estableixen els principis ergonòmics sobre:

• Disseny de l’espai i dels mitjans de treball d’acord amb les dimensions corporals.

• Disseny d’acord amb la postura del cos, els esforços musculars necessaris i els moviments
corporals.

• Disseny en relació mitjans de senyalització, representació i comandament.

• Definició de l’ambient de treball. Es fa atenció en particular a les dimensions del local, la
renovació de l’aire, l’ambient tèrmic, la il·luminació i els colors del local i dels mitjans de
treball, l’ambient sonor, les vibracions...

• Establiment del procés de treball. Amb aquesta finalitat, proposa l’aplicació d’un més dels
mètodes següents:

– Procurar que el treballador faci diverses operacions successives dins d’una mateixa
activitat en comptes que siguin executades per diverses persones (ampliació del
treball).

– Procurar que el treballador faci operacions successives que pertanyin a activitats
diferents en comptes que siguin executades per diverses persones (enriquiment del
treball).

– Canvi d’activitat, com per exemple rotació voluntària entre els diferents operaris d’una
línia de muntatge o d’un equip de treball pertanyent a un grup semiautònom.

– Establiment de pauses, previstes o voluntàries.

• En aplicar algunes de les mesures descrites, cal parar atenció especialment a:

– Les variacions en l’atenció i en la capacitat de treball que es produeixen entre el dia i
la nit.

– Les diferències entre la capacitat de treball dels diferents operaris com també la seva
variació amb l’edat.

– La conveniència de procurar un desenvolupament personal.
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Exemples de sistemes de
treball

Aquests són alguns exemples de
sistemes de treball:

• Un operari accionant el
pedal d’una màquina i
manipulant objectes
amb totes dues mans.

• La cabina del pilot
d’aviació on aquest
interactua amb la resta
de la tripulació, els
senyals, els
comandaments i la
comunicació exterior.

• El treballador davant de
la pantalla de
l’ordinador i atenent els
perifèrics: teclat,
escàner, ratolí...

Condicions de treball

Les condicions de treball són el
conjunt de variables que
defineixen la realització d’una
tasca concreta i l’entorn en el
qual aquesta es fa, ja que
aquestes variables determinaran
la salut del treballador en sentit
més ampli.

2. Metodologies de l’anàlisi ergonòmica. L’antropometria i
l’estadística aplicada a l’ergonomia

L’avaluació inicial de riscos és l’acció fonamental per conèixer i quantificar els
factors de risc i elaborar posteriorment tota l’acció preventiva.

L’ergonomia té en compte aspectes globals del treball que van més enllà d’un enfo-
cament concret centrat en riscos específics, i analitza la interacció del treballador
en el sistema de treball. Això es du a terme a través d’una anàlisi global de les
condicions de treball i es realitza amb una metodologia pròpia que difereix de
les avaluacions de les altres disciplines preventives.

Per a comprendre millor aquesta metodologia s’ha de concebre l’empresa com un
sistema. S’entén per sistema qualsevol conjunt de variables que interactuen. Tot
sistema al seu torn està integrat en un altre sistema més ampli que l’engloba i
així successivament. Per tant hi ha factors fora del sistema home-lloc de treball
que l’afecten directament ja que estan inclosos en altres sistemes que inclouen el
sistema inicial home-lloc, com el sistema secció, sistema departament o sistema
empresa.

En aquest sentit s’ha definit l’ergonomia com “la tecnologia de les comunicacions
en els sistemes homes-màquines”.

2.1 Característiques de la metodologia ergonòmica

En ser l’ergonomia una ciència aplicada, aquesta es nodreix de mètodes i tècniques
específiques d’altres ciències però adopta una metodologia pròpia perquè pugui
aplicar-se a l’estudi de la interacció de l’home amb les condicions de treball.

Els mètodes ergonòmics es caracteritzen perquè han estat adaptats per a
l’aplicació pràctica al món laboral. Molts d’aquests mètodes d’anàlisi de les
condicions de treball poden ser aplicats per treballadors amb una formació
específica a tal efecte.

A causa del caràcter pluridisciplinari de l’ergonomia no és fàcil consensuar una
metodologia genèrica que confereixi identitat a aquesta ciència encara que hi ha
algunes metodologies concretes que sí que són reconegudes i són considerades
com a referència vàlida de naturalesa ergonòmica.

Una característica comuna a la metodologia ergonòmica és la seva utilització
per avaluar una àmplia varietat de condicions de treball com també per analitzar
comparativament els llocs de treball, seleccionar amb rapidesa els més crítics o
bé valorar l’eficàcia de les solucions després de ser aplicades.
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Sobre el concepte de
metodologia podeu

consultar el subapartat
“Selecció de la

metodologia i de les
tècniques d’investigació

que s’han d’aplicar” de la
unitat didàctica “Avaluació

dels factors psicosocials.
Intervenció psicosocial”.

Exemple de quantificació
de factors

És més fàcil quantificar els
efectes sobre la salut d’una

temperatura de 34 °C que no un
valor del 80% de càrrega mental

en el lloc de treball.

Procediments tipus graella
o quadrícula

Hem de tenir en compte que els
procediments ràpids d’anàlisi i
avaluació de les condicions de

treball (els de tipus graella o
quadrícula) no han de ser

considerats mètodes d’anàlisi d e
les condicions de treball, sinó

procediments útils i ràpids que
mai no han de reemplaçar una

anàlisi del treball.

Tècniques en els estudis
ergonòmics

Les tècniques més utilitzades en
els estudis ergonòmics són les

següents:

• El diàleg amb el
treballador: entrevista,
interrogatori.

• Els mètodes
d’observació de
l’activitat del treball.

• Els qüestionaris.

• Les llistes de
comprovació (o
check-list ) per a
l’avaluació del disseny
dels llocs, etc.

• Les tècniques de
registre en vídeo per a
l’anàlisi de la tasca i
dels moviments.

• Les tècniques
higièniques per al
mesurament dels
paràmetres ambientals.

• Els registres
electrofisiològics:
freqüència cardíaca.

L’actuació de l’ergònom

L’ergònom ha d’observar l’activitat real del treballador i fixar-se exclusivament en la tasca
teòrica prescrita pel procediment de treball. En la seva tasca de camp, els ergònoms
han de registrar una sèrie de dades “reals” procurant que l’activitat del treballador no es
vegi alterada per cap element distorsionador. Així no és convenient fer proves prèvies
abans de la presa de dades ja que podrien desnaturalitzar-les, les feines s’han de fer com
es fan habitualment, amb independència de si s’adeqüen o no al procediment establert,
el treballador no ha d’actuar de manera diferent a l’habitual per temor de represàlies,
sancions...

Hi ha mètodes objectius, subjectius i mixtos. La diferenciació entre ells està en el
fet de fixar qui assumeix el pes de l’avaluació: el prevencionista, el treballador o
ambdós.

2.1.1 Operativa comuna a la metodologia ergonòmica

Els mètodes ergonòmics es basen tots en la mateixa operativa, que consisteix
a observar certs factors de les condicions de treball (prèviament determinats) i
avaluar-los en funció d’uns criteris interdependents entre ells i que conformen
cada factor.

Amb l’elecció convencional dels factors juntament amb els criteris d’avaluació
utilitzats es vol aconseguir la màxima objectivitat en la influència d’aquells sobre
la salut del treballador. Els criteris avaluatius es fan comparant cada un d’aquests
factors preestablerts de la situació de treball amb uns valors de referència extrets
de normes legals o tècniques, de criteris internacionals de prestigi reconegut, etc.

Cada factor avaluat amb els valors de referència és quantificat d’acord amb
una escala de nivell. Aquesta quantificació permet a l’analista establir unes
representacions gràfiques que faciliten visualitzar d’una manera descomposta,
fàcil i ràpida els elements que conformen les condicions de treball, reunint gran
quantitat de coneixements sobre els factors negatius. Lògicament la quantificació
i valoració d’alguns factors, en especial els contaminants químics i físics, s’ha
d’anar adaptant als patrons de referència establerts en cada moment. En canvi,
altres factors, en especial els d’ordre psicològic o organitzatiu presenten majors
dificultats de quantificació objectiva.

La correlació entre factors

Una qüestió que cal tenir en compte és que no se sol parar atenció al fet de les
correlacions que poden tenir uns factors sobre els altres en valorar-se independentment.
Així per exemple, no és gens anormal que un nivell de soroll excessiu pugui influir en la
desmotivació professional de treballador. Doncs bé, normalment les metodologies variades
desconeixen els possibles efectes acumulatius dels factors estudiats.

Són múltiples els factors i variables que s’han d’analitzar en qualsevol estudi
ergonòmic. Per aquest motiu, serà necessari emprar més d’un mètode, fins i
tot en els casos d’estudis amb objectius molt senzills.
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L’elecció d’uns mètodes o
tècniques o d’uns altres
dependrà dels objectius que
s’hagin determinat
prèviament en l’estudi.

En els últims anys, el gran desenvolupament que ha experimentat l’ergonomia ha
donat lloc a la publicació d’innombrables mètodes, procediments i tècniques.

En l’actualitat hi ha tota una varietat de procediments d’anàlisis gràfiques de les
condicions de treball, fins al punt que les grans empreses i mútues d’accidents de
treball n’han adaptat algun dels existents o n’han elaboratun de propi.

El que diferencia l’ergonomia d’altres ciències o tècniques, com la seguretat
o la higiene del treball, no és tant el lloc que ocupa en la prevenció dels riscos
laborals, com la metodologia per a la seva aplicació.

Els principals equips necessaris per a la recollida de dades són els següents:

• Anemòmetre per mesurar la velocitat de l’aire.

• Psicròmetre per mesurar la temperatura seca i humida.

• Sonòmetre per mesurar els nivells de soroll.

• Luxòmetre per mesurar els nivells d’il·luminació.

• Lucinamòmetre per mesurar les luminàncies o enlluernaments.

• Cronòmetre per mesurar temps de cicles, de postures, etc.

• Cinta mètrica per mesurar desplaçaments i altures.

• Pulsòmetre o cardiofreqüencímetres.

Detector de gasos portàtil

2.1.2 Exigències legals respecte a la metodologia ergonòmica

Com en qualsevol altra modalitat preventiva l’actuació ergonòmica requereix
identificar els riscos que prèviament no s’hagin pogut eliminar, avaluar-los i
planificar les actuacions posteriors adoptant preferentment mesures preventives a
les de protecció. S’ha de tenir prevista en la planificació de les accions posteriors
el seguiment, control i adopció de les correccions oportunes.

Article 5.3. de l’RD. 39/1997. Reglament dels serveis de prevenció

L’article 5.3 de l’RD 39/1997 estableix que quan l’avaluació exigeixi la realització de
mesuraments, anàlisi, assajos i la normativa no indiqui ni concreti els mètodes que s’han
d’emprar, o quan els criteris d’avaluació previstos en l’esmentada normativa hagin de ser
interpretats o precisats davant d’altres criteris de caràcter tècnic, es podran utilitzar:

• Normes UNE

• Guies de l’INSHT i altres d’afins.

• Normatives internacionals.
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• En absència de les anteriors, guies d’altres entitats de reconegut prestigi en la matèria o altres
mètodes o criteris professionals.

Vegem alguns exemples de normes anteriors:

• Alguns mètodes regulats en normes reglamentàries: valoració del nivell de soroll, de la
concentracions de clorur de vinil en l’ambient, del plom, etc.

• Algunes normes UNE són: UNE 547 i 894 (referents a la seguretat de les màquines).

• Guies tècniques de l’INSHT. Guies que fan referència expressa a criteris d’avaluació
ergonòmica són:

– Guia tècnica per a treballs amb equips amb pantalles de visualització.

– Guia tècnica per a la manipulació manual de càrregues.

– Guia tècnica per a la utilització dels llocs de treball.

• Referent a la normativa internacional, posem a títol d’exemple les normes ISO, les normes
OSHA...

• En cas de no comptar amb criteris com els esmentats anteriorment es recorrerà a guies
d’altres entitats de reconegut prestigi en la matèria o criteris o mètodes professionals.
Exemples: el NIOSH, l’IVB...

2.1.3 Fases de la metodologia ergonòmica

És convenient, sigui quina sigui la metodologia que es faci servir, tenir
present les fases següents quan es fa una anàlisi ergonòmica:

1. Anàlisi de les tasques i de les seves demandes.

2. Anàlisi de les capacitats i característiques personals.

3. Anàlisi de les condicions de treball.

4. Avaluació de la càrrega de treball.

5. Disseny i mesures preventives proposades.

6. Seguiment del programa de millores.

Anàlisi del treball i de les demandes de la tasca

L’anàlisi del treball i de les demandes de la tasca requereix efectuar els passos
següents:

1. Analitzar la tasca que s’ha de realitzar amb independència de la persona
assignada. Cal consultar prèviament les instruccions o procediments de
treball.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 29 Ergonomia. Fonaments. Disseny del lloc de treball

Per analitzar una tasca és
molt convenient consultar
els diferents diagrames de
treball.

2. Identificar les fases del treball i la seva durada. Distingir les tasques
principals de les secundàries.

3. Analitzar les exigències o demandes d’aquest lloc de treball. A efectes me-
todològics s’agrupen en exigències sensorials i psicomotrius. Les primeres
impliquen els sentits utilitzats en l’adquisició de la informació necessària
i les segones fan referència al conjunt de respostes que ha de donar el
treballador.

Accions d’exigències sensorials

Algunes accions d’exigències sensorials són, per exemple, les següents:

• Visuals: reconèixer estructures i models, posicions, distàncies entre objectes; estimacions de
pes, mida, moviments d’objectes, quantitat; percepció de colors, formes...

• Auditives: reconeixement de patrons i seqüències de so, de diferències de to i intensitat i de
posició de la font sonora...

• Tàctils: reconeixement de superfícies, temperatures; detecció de la pressió exercida sobre
objectes o d’objectes sobre el cos, detecció de vibracions...

• Altres percepcions: olfactives, gustatives, propioceptives...

Subdivisió de les exigències psicomotrius

Les exigències psicomotrius se subdivideixen en:

• Respostes motrius:

– Posició de treball: si s’ha d’estar dret, assegut, ajupit...

– Desplaçaments de tot el cos.

– Aplicació de forces.

– Moviments dels membres superiors i inferiors...

• Les respostes verbals:

– Poden ser de diferent classe: atenció al públic, de transmissió d’ordres, usar llenguatge
escrit...

Les exigències psicomotrius exigeixen observar i quantificar tant la complexitat
de la resposta com la seva rapidesa:

• Complexitat de la resposta.La resposta pot ser tan senzilla com quan
davant d’una entrada d’informació unívoca només hi ha una única resposta
possible. Una resposta serà molt complexa quan davant de múltiples en-
trades d’informació, són possibles múltiples respostes amb conseqüències
molt diverses, de manera que la persona ha d’analitzar prèviament quina és
la resposta o respostes més adequades davant d’aquesta situació.

• Rapidesa de la resposta.Respecte a la rapidesa de la resposta és clau
distingir la rapidesa de resposta que exigeix la tasca (atendre un client),
del que exigeix el sistema productiu automatitzat: treballar en cadenes de
muntatge, robots... on el temps està predeterminat, ja que, és molt diferent i
més fàcil actuar sobre organització del temps de treball que sobre la mateixa
tasca.
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L’anàlisi de les capacitats i característiques personals

La complexitat i rapidesa de resposta
són factors determinants.

Conèixer les característiques i capacitats físiques i psíquiques del treballador en
relació amb les tasques analitzades és el pas següent que s’ha d’emprendre. En
aquest sentit cal conèixer:

• Edat.

• Sexe.

• Formació.

• Experiència en la tasca.

• Capacitats físiques i mentals.

• Dimensions corporals.

• Estat de salut, etc.

Moltes d’aquestes variables podrem obtenir-les mitjançant entrevistes o pregun-
tant directament als implicats. Però d’altres, més difícils d’obtenir,

com les capacitats físiques o mentals, caldrà estimar-les a partir dels resultats
obtinguts en poblacions similars i recollits en la bibliografia.

Conèixer i analitzar les característiques personals és una exigència
normativa en l’avaluació dels riscos. Però hi ha alguns mètodes ergonòmics
que no la recullen. En aquests casos l’ergònom els hauria de complementar
quan els aplica per avaluar les condicions de treball.

L’anàlisi de les condicions de treball

Tota tasca s’haurà d’efectuar en un espai concret, sota unes condicions ambientals
determinades, fent servir unes màquines i equips amb certs senyals i coman-
daments, disposant d’un determinat mobiliari... Aquesta tasca s’ha d’efectuar
en un marc horari i s’articularà en fases de treball integrades a procediments
específics. Així mateix, la persona necessitarà haver rebut unes instruccions i una
formació per poder realitzar la tasca, haurà de comptar amb unes vies adequades
de participació i necessitarà comunicar-se amb els seus caps i companys durant la
seva jornada de treball.

Condicions de treball més usuals a analitzar

Les següents són les principals condicions de treball que cal analitzar:

• Les condicions ambientals:

– Les condicions termohigromètriques del lloc: temperatura, humitat relativa, velocitat de
l’aire

– Les condicions d’il·luminació, específiques per a la tasca
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– El soroll en relació amb la concentració i a la comunicació

– Les vibracions, i el seu possible sinergisme amb factors de càrrega física

– Contaminants químics i biològics

– Les radiacions

• El disseny del lloc:

– Espai, superfícies i altures de treball

– Màquines, equips, eines

– Mobiliari

– Proveïment i evacuació de les peces (o documents, o qualsevol objecte de treball)

– Comandaments, senyals, controls, etc.

• L’organització del treball i els aspectes psicosocials:

– Jornada, horaris, pauses

– Ritme de treball, freqüència de les operacions

– Procés de treball

– Divisió del treball entre els llocs, i entre la persona i la màquina

– Relacions de treball, formals i informals

– Canals de comunicació establerts en l’empresa

– Formació i informació per a una realització d’un treball eficient i segur, etc.

Uns factors de treball inadequats són
perjudicials per a la salut integral del
treballador.

Avaluació de la càrrega de treball

Cada lloc de treball exigeix un esforç físic i/o mental al treballador que el fa. A
aquest esforç se l’anomena càrrega de treball.

Normalment en una primera anàlisi ergonòmica es quantifica la càrrega de treball
que requereix el lloc per si mateix -càrrega externa de treballi si és necessari,
posteriorment s’hauria d’avaluar l’efecte que produeix la càrrega externa sobre
la persona, en relació amb les seves característiques i aptituds personals, és a dir,
la càrrega que percep cada treballador individualment considerat, que serà diferent
dels uns als altres -càrrega interna de treball.

Una mateixa càrrega externa pot ser
percebuda de manera diferent
segons qui sigui l’operari.

Si la càrrega és molt petita per a qui la fa, parlarem de subcàrrega de treball, i si
és molt elevada direm que li suposa una sobrecàrrega de treball. Evidentment, un
dels objectius en una avaluació ergonòmica, a part d’avaluar la càrrega de treball,
és valorar si es donen situacions de subcàrrega o sobrecarrega, ja que d’això es
poden derivar certs tipus de trastorns (per exemple, trastorns musculoesquelètics,
estrès, trastorns visuals o oculars, etc.) o altres efectes negatius per a la salut.

Elaboració del disseny definitiu o establiment de les mesures correctores

Una vegada cobertes les fases anteriors de la metodologia ergonòmica es podrà
elaborar el disseny definitiu de la tasca, o de manera més genèrica, del sistema
de treball essent aquesta la finalitat que es pretén en tot estudi ergonòmic i no la
de l’avaluació dels diferents factors presents. Aquesta fase és la més complexa de
totes, ja que cal integrar-hi els múltiples factors analitzats en les fases anteriors.
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En la unitat didàctica
“Avaluació dels factors

psicosocials. Intervenció
psicosocial” s’explica el

mètode LEST.

Tanmateix, en la majoria de casos, ens trobem amb un sistema ja existent, fet que
comporta un seriós inconvenient a l’hora d’aplicar els principis i criteris ergonò-
mics. En aquests casos, a més de preveure les fases comentades anteriorment, cal
recollir informació dels danys, molèsties i queixes sentits pels operadors o usuaris,
a fi de poder analitzar de manera idònia els problemes existents i plantejar les
oportunes mesures correctores.

2.2 Mètodes emprats en un estudi ergonòmic

Són múltiples els factors i variables que s’han d’analitzar en qualsevol estudi
ergonòmic. Per tal motiu, no és possible la utilització d’un únic mètode, sinó que
serà necessari emprar-ne més d’un, fins i tot en els casos d’estudis amb objectius
molt senzills.

Podem diferenciar els mètodes generals d’avaluació de riscos ergonòmics, i els
mètodes específics que avaluen un factor ergonòmic concret.

Entre els mètodes generals, els més estesos i utilitzats són:

• LEST.

• Perfil del lloc (o mètode RNUR).

• ERGOS.

• EWA (anàlisi ergonòmica del lloc de treball).

• Avaluació de riscos ergonòmics i psicosocials en PIME de l’INSHT en
col·laboració amb l’Institut de Biomecànica de València (IBV).

• Mètode d’avaluació de riscos ergonòmics del Departament de Treball de la
Generalitat.

Altres mètodes generals són: el sistema Kimmel, ANACT, SAVIEM, GRANDJE-
AN, MAPFRE...

2.2.1 Mètode LEST

El mètode LEST és un mètode que no requereix coneixements especialitzats per
aplicar-lo i que està concebut perquè el personal implicat participi en totes les
fases del procés.

Compta amb una guia d’observació que en garanteix la màxima objectivitat
possible amb independència de la persona que apliqui el mètode.

El mètode considera que és indispensable tenir en compte l’opinió dels treballa-
dors, per la qual cosa proposa la realització d’entrevistes individuals.
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En la unitat didàctica
“Avaluació dels factors
psicosocials. Intervenció
psicosocial” s’explica el
mètode RNUR.

RNUR significa Régie
Nationale des Usines
Renault.

El mètode ERGOS va ser
elaborat per l’empresa
ENSIDESA.

Mètode LEST segons l’INSHT

Per a més informació del mètode LEST és summament convenient consultar les NTP
següents de l’INSHT:

175. Avaluació de les condicions de treball: Mètode LEST

451. Avaluació de les condicions de treball: mètodes generals

626. Aplicació a una empresa d’empaquetat I

627. Aplicació a una empresa d’empaquetat II

2.2.2 Mètode RNUR (RENAULT) o Mètode del perfil del lloc

El mètode RNUR és un mètode objectiu i global, aplicable a llocs de treball
repetitius i de cicle curt encara que permet ser adaptat per analitzar altres llocs
d’altres característiques diferents. És ràpid d’aplicar i és accessible als implicats
després d’un període curt de formació, la qual cosa permet la participació directa
dels treballadors.

2.2.3 Mètode ERGOS

El mètode ERGOS és un mètode de gran àmbit d’aplicació, ja que permet
identificar una gran quantitat de factors de risc i realitzar una avaluació integral
de les condicions de treball. El procediment de treball que presenta està molt ben
documentat i permet recollir moltes dades dels llocs. Els factors estan agrupats
en sis grups com es recullen en la taula 1.

Taula 2.1. Factors de riscos del mètode ERGOS

Lloc de treball Càrrega física Càrrega
mental

Contaminants
químics

Agents físics Seguretat

Espai
Il·luminació
Ventilació
Temperatura
Soroll molest

Càrrega
dinàmica
Càrrega
estàtica

Pressió del
temps
Atenció
Complexitat
Monotonia
Iniciativa
Aïllament
Horari
Relacions
Demandes
generals

Pols
Gasos
Vapors
Boires
Altres

Soroll
Vibracions
Il·luminacions
Calor

Caigudes
Cremades
Incendis
Projeccions
Aixafades
D’altres

Per a cada grup de factors que es mostren en la taula 2.1 hi ha una escala de
valoració de 0 a 100. A través de l’aquesta puntuació s’obté la global per a
cada lloc de treball que es valora en termes de situació satisfactòria, acceptable
i desfavorable. No obstant això, s’han d’estudiar cada grup de factors aïlladament,
ja que la qualificació global essent satisfactòria podria contenir algun factor o grup
no acceptable.
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Els resultats permeten ser expressats en:

• Gràfic de cada lloc

• Gràfic de grups de factors i subfactors agrupats per llocs

• Observacions d’aspectes específics

2.2.4 Mètode EWA o mètode d’anàlisi ergonòmica del lloc de treball

El mètode EWA és un mètode mixt que recull la valoració que fa el prevencionista
juntament amb la percepció del mateix treballador. Avalua catorze criteris de les
condicions de treball:

• Lloc de treball

• Activitat física general

• Aixecament de càrregues

• Postura de treball i moviments

• Risc d’accidents

• Contingut de la tasca

• Restriccions imposades per la mateixa tasca

• Comunicacions del treballador i contactes personals

• Presa de decisions

• Repetitivitat de la tasca

• Atenció exigida per la tasca

• Il·luminació al lloc

• Ambient tèrmic

• Soroll (com a interferència i pertorbació)

L’avaluador classifica els factors en una escala d’1 a 5 per ordre de gravetat.
Al costat d’aquesta avaluació el treballador els puntua en quatre categories: de
molt favorables a molt desfavorables. La puntuació dels diferents factors no és
comparable. Un factor valorat amb 5 no té el mateix pes que un altre amb la
mateixa valoració encara que al final tots els factors de cinc punts s’han de tenir
en consideració a fi d’aconseguir un entorn de treball apropiat.
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2.2.5 Mètode de valoració dels factors ergonòmics i psicosocials de
l’INSHT i de l’IVB

El mètode de valoració dels factors ergonòmics i psicosocials de l’INSHT i de
l’IVBés un mètode generalista que pot ser aplicat pels prevencionistes de nivell
intermedi.

El mètode consta de tres parts:

1. Llista d’identificació de riscos

2. Instruments i mètodes d’avaluació dels riscos

3. Exemples de llocs avaluats

L’instrumental que cal fer servir és bàsic i no es requereixen equips de mesura, per
la qual cosa és possible que de la seva aplicació s’obtinguin uns resultats menys
precisos que si s’empressin mètodes ergonòmics més específics o es mesuressin
els factors ambientals. És per això que si després d’una avaluació els resultats no
són aclaridors cal adreçar-se a especialistes en aquesta matèria.

Atesa la gran diversitat de mesures preventives que cal adoptar, el mètode no inclou
una llista de possibles mesures, en canvi en els diferents exemples avaluats sí que
es proposen intervencions variades sense ànim que aquestes siguin les úniques
possibles.

El mètode no preveu les exigències legals respecte al següent:

• Informació als treballadors dels riscos del seu lloc de treball

• Formació dels treballadors en matèria preventiva

• Vigilància de la salut

• Protecció dels treballadors especialment sensibles a certs riscos.

Proposa un procediment a seguir per a la seva aplicació, establint les fases
d’actuació següents: agrupar els llocs similars, identificar els riscos, avaluar-los i
establir propostes de millores i planificar la intervenció.

2.2.6 Mètode proposat pel Departament de Treball de la Generalitat

El mètode del Departament de Treball de la Generalitat és un manual d’identi-
ficació i avaluació inicial de riscos de les quatre disciplines: seguretat, higiènics,
ergonòmics i psicosocials elaborat per complir amb les exigències del Reglament
dels serveis de prevenció.
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Portada del manual del Departament
de Treball de la Generalitat

En la figura 2.1 es representa l’estructura que adopta el manual. Aquest disposa
d’un conjunt de fitxes pràctiques per a emplenar-les en el transcurs de l’avaluació.

Figura 2.1. Estructura del Manual d’avaluació de riscos del Departa-
ment de Treball

Respecte a la metodologia específica d’estimació dels riscos ergonòmics el mètode
permet valorar els riscos ergonòmics derivats de la càrrega física de treball i
els ambientals comuns a totes les activitats, fet que permet que sigui aplicat en
qualsevol empresa independentment de la seva activitat, mida o perillositat.

L’objectiu del mètode està enfocat a identificar i estimar els riscos segons la forma
de puntuació del propi mètode, però quan se supera un cert nivell de risc o de
disconfort es remet a metodologies validades d’altres entitats públiques i privades
segons prescriu l’article 5 del Reglament dels serveis de prevenció (RSP).

La valoració de cada risc es fa de dues maneres: per mesura directa, aquells riscos
que tenen normativa de referència i per estimació, segons el temps d’exposició i
la intensitat del risc.

En la taula 2.2, s’especifiquen els criteris valoratius dels diferents tipus de riscos
segons el temps d’exposició i l’estimació del risc (per als factors de càrrega física)
i estimació del disconfort (per als factors ambientals).

Taula 2.2. Valoració del risc (per a factors de càrrega física) i de disconfort T (per a factors ambientals)

Temps
d’exposició

Intensitat baixa Intensitat mitjana Intensitat elevada Ergonòmicament
no tolerable

Curt Molt lleu Lleu Moderat Greu

Mitjà Lleu Moderat Greu Ergonòmicament
no tolerable

Llarg Moderat Greu Esrgonòmicament
no tolerable

Ergonòmicament
no tolerable

Respecte a les mesures preventives el mètode proposa que, en cas que siguin
diverses, aquestes s’agrupin en mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu, de formació-
informació i de vigilància específica de la salut.

• Factors de càrrega física. El mètode valora nou factors en total:

– Desplaçament vertical manual de materials
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Indicadors per realitzar una
avaluació ambiental

Alguns indicadors per realitzar
una avaluació ambiental són els
següents:

• Disminució de la
capacitat de decisió,
d’habilitat i de la
coordinació
senso-llanxa ràpida de
les persones
implicades.

• Disminució del
rendiment de treball a
partir d’uns paràmetres

• Proporció d’insatisfets
superior al 20% de la
plantilla

• Aparició de fatiga,
disconfort
pseudofisiològic,
incidents i accidents.

– Transport manual de càrregues

– Empènyer o estirar càrregues manualment

– Postures forçades

– Moviments repetitius

– Esforç muscular localitzat mantingut

– Esforç físic general

– Exposició a vibracions del cos sencer

– Exposició a vibracions del conjunt mà-braç

• Factors ambientals. El mètode no fa referència a riscos sinó a factors de
disconfort. S’avaluen:

– Disconfort lluminós

– Disconfort termohigromètric

– Disconfort derivat de la qualitat d’aire interior

– Disconfort sonor

L’avaluació del disconfort es fa una vegada que s’han descartat que l’exposició
dels treballadors als paràmetres ambientals suposi un risc per a la seva salut o un
incompliment de la normativa vigent.

Actuacions que cal fer en el mètode proposat pel Departament de Treball
de la Generalitat

El mateix mètode ens indica els passos que cal fer per identificar i avaluar els
riscos de naturalesa ergonòmica. Aquests passos són:

1. Localització dels llocs més conflictius per factors de disconfort i pels
períodes temporals més problemàtics. Es poden identificar per una sèrie
d’indicadors.

2. Identificar les exigències ambientals de les tasques que s’han de desenvolu-
par als llocs citats.

3. Conèixer les exigències i les prestacions dels sistemes que governen els
paràmetres ambientals implicats.

4. Tenir en compte les patologies produïdes i les susceptibles de produir-se.

Sistemàtica d’actuació en el mètode proposat pel Departament de Treball
de la Generalitat

Els factors es valoren per lloc de treball i no per tasques concretes de cada
treballador.

La valoració del risc es fa per estimació d’acord amb la mateixa taula de
combinacions que s’ha fet servir per als riscos ergonòmics físics.
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Podeu ampliar la
informació sobre el

mètode proposat per la
Generalitat de Catalunya

en la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquest crèdit.

Antropometria significa
etimològicament

‘mesurament de l’home’.

Cal comentar, finalment, que el mètode disposa de fitxes específiques per identifi-
car i avaluar els factors ergonòmics i porta també una llista que facilita la inspecció
ambiental de tots els factors i la seva valoració global.

2.3 Eines per al disseny dels llocs de treball: l’antropometria i
l’estadística

Per efectuar el disseny dels espais, els mitjans de treball i els equips de protecció
personal d’un col·lectiu determinat, el coneixement de les mesures antropomètri-
ques d’aquest col·lectiu serà un element fonamental per assegurar l’harmonia entre
els operaris i els diferents components del sistemes de treball.

L’antropometria estudia les dimensions fisiques del cos humà, i és una eina bàsica
per poder acomodar els espais, equips de treball, etc. a la persona.

Per al tractament i analisi de les dades antropomètriques serà útil l’estadística.
L’ús d’aquests valors antropomètrics s’utilitza en el disseny dels equips, llocs de
treball, útil, eines, etc.

2.3.1 L’antropometria

L’àmbit de l’ergonomia geomètrica és adaptar els espais, mobiliari i equips de
treball als possibles usuaris. Per aconseguir aquest objectiu cal conèixer prèvia-
ment les dimensions dels possibles treballadors i també conèixer les exigències i
característiques dimensionals dels factors cesmentats. Tots aquests coneixements
ens els facilita l’antropometria.

En una primera aproximació a aquesta qüestió es podria pensar a dissenyar el
lloc de treball per a treballadors de mesures antropològiques de tipus mig, per
exemple per a la dimensió estatura es podria dissenyar partint d’1,65 m, que és la
talla mitjana i més abundant segons les dades estadístiques de la població laboral
espanyola. Tanmateix, aquesta concepció no dóna solucions a la problemàtica
plantejada per l’ergonomia per adaptar el lloc al treballador. No tindrien el lloc
adaptat tant els treballadors que excedeixen significativament de la mitjana com
els que no la superen.

En antropometria no hi ha l’home mitjà

En la realitat encara que la talla mitjana d’una població concreta sigui d’1,7 m d’altura això
no comporta que totes les persones d’aquesta talla tinguin les mateixes mesures en altres
segments corporals (no totes les persones que mesuren 1,7 m tenen la mateixa amplada
d’espatlles).

En ergonomia no es considera l’home mitjà. Es considera l’home estadístic, que és el
resultant de tenir en compte els valors extrems inferiors i superiors de la mesura que es
tracti.
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L’antropometria en les
normes tècniques

Segons la Norma ISO 6385:81,
el projecte de l’espai i mitjans de
treball han de tenir en compte les
dimensions corporals que es
puguin veure afectades. Segons
la Norma UNE EN 614-1:95,
l’equip de treball s’ha de
dissenyar tenint en compte les
dimensions corporals de la
població prevista, tenint en
compte:

• Les dimensions
estàtiques i dinàmiques.

• Els rangs de dimensions
corporals i el moviment
de les articulacions.

Variables antropomètriques

Les variables que determinen les
variables antropomètriques són:

• Mesures lineals, rectes
o d’altura. Des d’una
base fixa a una part del
cos.

• Mesures diametrals.
Distàncies entre dos
punts laterals.

• Mesures longitudinals.
Distàncies entre dos
punts.

• Mesures curvilínies o
d’arc. Distància entre
dos punts ajustant-se a
la superfície de la part
del cos a mesurar.

L’actuació indicada exigeix adaptar el lloc de treball a les característiques del
treballador, i això és així perquè és un principi legal preventiu que a més és un dels
objectius de l’ergonomia. Com a alternativa a aquest plantejament cal acudir a les
mesures antropomètriques de la població que es consideri i a la seva distribució
estadística en percentils.

L’antropometria és la ciència que ens proporciona el coneixement de les
mesures i proporcions corporals. També estudia altres paràmetres com el
pes, volum, centres de gravetat dels diferents segments, zones d’abast en els
diferents moviments corporals...

No tan sols necessitem conèixer les dimensions preses amb el cos en posició fixa i
normalitzada conegudes com a estàtiques o estructurals sinó també les dimensions
efectuades amb el cos en moviment, conegudes com a dinàmiques o funcionals i
que són necessàries per fixar les zones d’accés del treballador.

Exemple per dissenyar un lloc de treball

Si volem dissenyar un lloc de treball de muntatge de peces en posició assegut que requereix
recolzar els avantbraços en la taula hem de tenir en compte dimensions estàtiques com ara
ample de malucs i espatlles, altura poplítia, altura del terra al colze, etc. per dissenyar la
cadira i l’altura del pla de treball.

La Norma UNE EN ISO 7250:98 regula les diferents mesures que afecten
l’antropometria, i distingeix quatre posicions bàsiques de mesura:

• Mesures preses amb la persona dreta,

• Mesures preses amb la persona asseguda,

• Mesures de segments específics del cos i

• Mesures dinàmiques o funcionals.

Les mesures estàtiques i dinàmiques

La dimensions estàtiques es fan servir per establir els espais suficients perquè
hi càpiga el cos o el segment corporal. Per exemple per establir l’amplada d’una
zona d’accés s’ha de tenir en compte la dimensió d’amplada d’espatlles. Aquestes
dimensions es prenen en situació immòbil i en les posicions que s’han de mantenir
en el treball: posició dret, assegut, ajupit... Solen prendre gran quantitat d’aquest
tipus de dimensions i ens interessen només aquelles que estiguin en funció amb la
zona o objecte de disseny.

Les mesures dinàmiques es relacionen amb zones de moviments i abasts i ens
les proporciona l’antropometria funcional. Per a la configuració ergonòmica dels
llocs de treball, habitualment n’hi ha prou amb considerar els límits d’abast en els
plans sagital i horitzontal, pres aquest últim a l’altura de la taula o superfície de
treball.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit

trobareu informació sobre
els mètodes de

mesurament de les
mesures

antropomètriques.

Diferents moviments corporals que
comporten diferents mesures

dinàmiques.

Més precisió en les mesures dinàmiques

Per a dissenys de més precisió es prenen les dades a partir de les posicions de treball
resultants del moviment associat a certes activitats. Es valoren els moviments com a
sistemes complexos independents de la longitud dels segments corporals. En absència
de mesures dinàmiques s’acudeix a les mesures estàtiques i es fan les correccions i
complements necessaris per aproximar-se en la mesura possible a la mesura real.

L’adequació dels moviments corporals es determina per l’angle que formen en les seves
articulacions els segments implicats. Cada moviment té un angle de confort, superat
aquest, es farien accions no recomanades des del punt de vista preventiu.

Per saber les dades antropomètriques de la població, s’han de prendre una sèrie
de mesures corporals que una vegada tractades estadísticament constitueixen les
taules antropomètriques de població d’estudi. Evidentment aquestes taules són
diferents segons el gènere.

Procediment de presa de mesures

Les mesures es prenen, normalment, amb persones seminues en posició de peu o
assegut, per la qual cosa cal tenir en compte les toleràncies per vestimenta d’ús.
En la taula 2.3reproduïm les toleràncies que ens proposa l’INSHT per a vestimenta
d’ús habitual de carrer.

Taula 2.3. Toleràncies per vestimenta de carrer

Classe de vestimenta Tolerància Dimensions principals
afectades

Vestit d’home 1,3 cm Profunditat del cos

1,9-2,5 cm Amplada del cos

Vestit o vestit de dona 0,6-1,3 cm Profunditat del cos

1,3-1,9 cm Amplada del cos

Peça exterior d’hivern (inclós el
vestit)

5,1 cm Profunditat del cos

7,5-10,2 cm Amplada del cos

4,4-5,1 cm Folgança de la cuina

Taló dels homes 2,5-3,8 cm Estatura, altura de l’ull, altura del
genoll assegut i altura poplítia

Taló de les dones 2,5-7,6 cm Estatura, altura de l’ull, altura del
genoll assegut i altura poplítia

Calçat masculí 3,2-3,8 cm Llargària del peu

Calçat femení 1,3-1,9 cm Llargària del peu

Guants 0,6-1,3 cm Llargària de la mà

Instruments de mesura

Aquests instruments són bàsics i fàcils d’utilitzar però s’ha de parar atenció a fixar
correctament els punts de referència que cal mesurar i en els quals el cos adopti la
postura adequada.
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Norma UNE-EN ISO 7250

La Norma UNE-EN ISO 7250
defineix les mesures bàsiques del
cos humà i constitueix una guia
ergonòmica per a la determinació
de mesures antropomètriques
necessàries per al disseny.

Termes antropomètrics
comuns

Aquests són alguns dels termes
antropomètrics més comuns:

• Acròmion. Punt més
elevat de l’omòplat i
l’altura del qual es
considera com l’altura
de l’espatlla.

• Vèrtex. És el punt més
alt del cap.

• Pla de Frankfurt. Pla
horitzontal normalitzat
que passa per l’obertura
exterior de l’orella i
l’aresta inferior de
l’òrbita ocular quan el
pla medial del cap es
manté vertical.

• Popliti. Zona de la
cama oposada al genoll,
per on es doblega i
encorba.

L’instrument clàssic és l’antropòmetre (figura 2.2). Altres instruments són
l’estadiòmetre, que mesura estatures, la cinta mètrica flexible per mesurar arcs i
perímetres, el peu de rei i compassos d’espessors, la balança clínica, la cadira
antropomètrica per a mesures en posició assegut.

El pla vertical (paret, pantalla...) que s’utilitza com a fons i respatller del subjecte
que permet establir una referència en mesuraments de peu i assegut.

Figura 2.2. Antropòmetre

Cadira antropomètrica

La cadira antropomètrica consisteix en una cadira amb seient paral·lel al terra i respatller
en pla perpendicular que formi un angle recte amb el seient, amb una altura des del seient
fins a depassar una mica el cap del subjecte assegut més alt. Les superfícies del seient
i del respatller han de ser planes, dures, rígides i fàcils de netejar. Ha de reunir, a més,
aquests requisits:

• El seient podrà desplaçar-se verticalment per variar la seva altura del terra.

• El respatller es podrà desplaçar horitzontalment perquè permeti modificar la seva profunditat
en relació amb la vora del seient.

• Es pot disposar un reposabraços d’altura variable al costat dret de la cadira.

• La cadira ha de ser instal·lada sobre un terra totalment a nivell.

Descripció d’algunes dimensions corporals

Les dimensions corporals més usuals són les que exposem a continuació però fem
l’excepció que per a cada lloc cal acudir a les dimensions específiques del segment afectat.
Algunes mesures poden donar resultats diferents segons queel subjecte estigui de peu o
assegut.

1. Estatura (altura del cos): distància vertical des del terra fins al punt més alt del cap (vèrtex).

2. Altura dels ulls: distància vertical des del terra fins al vèrtex exterior de l’ull.

3. Altura de les espatlles: distància vertical des del terra fins a l’acròmion.

4. Altura del colze: distància vertical des del terra fins al punt més baix del colze flexionat.

5. Altura del tercer metacarpià: distància vertical des del terra fins al punt superior del primer
falange.

6. Altura assegut: (posició dreta) distància vertical des d’una superfície del seient horitzontal fins
al punt més alt del cap.

7. Altura dels ulls: distància vertical des d’una superfície del seient horitzontal fins al vèrtex
exterior de l’ull.

8. Altura de les espatlles, assegut: distància vertical des d’una superfície del seient horitzontal
fins a l’acròmion.
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Un antropòmetre

... consisteix en una vareta rígida
d’uns dos metres amb dues

escales de lectura, mitjançant la
qual es poden prendre mesures
verticals i transversals del cos,

alçàries i diàmetres tant en
posició de peu com assegut.

Axiomes en el disseny del
lloc de treball

En el disseny del lloc de treball
s’han de tenir en compte els

axiomes següents:

• S’ha d’aconseguir la
màxima economia de
moviments.

• Les persones més grans
perden estatura i
capacitat funcional.

• El sexe femení presenta
variables respecte al
masculí.

9. Altura dels colzes, assegut: distància vertical des d’una superfície del seient horitzontal fins
al punt més baix del colze flexionat en angle, amb l’avantbraç en horitzontal.

10. Espessor de la cuixa: distància entre la superfície del seient fins al punt més elevat de la
cuixa (espai lliure per a la cuixa).

11. Espessor de l’abdomen: màxima espessor de l’abdomen.

12. Altura poplítia, longitud de la cama: distància vertical des dels peus recolzats en una
superfície fins a la superfície interior de la cuixa immediata al genoll, amb aquesta doblegada
en angle recte.

13. Amplada entre espatlles: distància entre les màximes protuberàncies laterals dels músculs
deltoides dret i esquerre.

14. Amplada entre colzes: distància horitzontal màxima entre les superfícies laterals dels colzes.

15. Amplada de malucs: distància horitzontal màxima entre els malucs.

16. Abast del puny: distància horitzontal des d’una superfície vertical fins a l’eix del puny, amb els
omòplats ben recolzats contra aquesta superfície vertical. Abast cap endavant.

17. Longitud colze-puny: distància horitzontal des de la part posterior del braç (a l’altura del colze)
fins a l’eix del puny, amb el colze flexionat en angle recte. Diu un aforisme que “l’home és la
mesura de totes les coses”.

18. Longitud popliti-posterior, profunditat del seient: distància horitzontal des del popliti fins al
punt posterior del darrere (profunditat del seient).

19. Longitud genoll-darrere: distància horitzontal des del punt anterior de la ròtula fins al punt
posterior del darrere.

En la figura 2.3 es representen gràficament les dimensions descrites.

Figura 2.3. Representació gràfica de les dimensions antropomètriques
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Població

La població, des del punt de vista
de l’estadística, la constitueix un
conjunt gran d’individus que
volem estudiar. Es tracta d’un
col·lectiu homogeni que reuneix
unes característiques
determinades, i generalment sol
ser inaccessible l’estudi de cada
un dels seus individus. Exemples
són la: població laboral europea,
població masculina espanyola,
població laboral del Baix
Llobregat...

Altres precisions antropomètriques

Les proporcions humanes no s’estabilitzen fins que el ser humà deixa de créixer i assoleix
l’edat d’adulta. Per exemple, la mida del cap dels nens no té la mateixa proporció que la
dels adults comparada amb la longitud de les cames.

Respecte a les dimensions proporcionals entre les mesures de la dona i l’home bàsicament
són les mateixes amb les precisions següents:

• Cara lleugerament més petita

• Ulls una mica més grans

• Major amplada de malucs

2.3.2 L’estadística aplicada en els estudis antropomètrics

Quan es fa un estudi antropomètric es pretén generalment inferir o generalitzar
resultats d’una mostra en una població. S’estudia en particular un reduït nombre
d’individus amb la idea de poder generalitzar les troballes a la població de la qual
procedeix aquesta mostra.

La mostra és el conjunt menor d’individus (subconjunt de la població accessible
i limitat sobre el qual fem els mesuraments amb la idea d’obtenir conclusions
generalitzades a la població). La mostra ha de ser representativa de la població,
fet que significa que qualsevol individu de la població estudiada ha d’haver tingut
la mateixa probabilitat de ser triat. L’individu és cada un dels components de la
població i de la mostra.

Les mesures antropomètriques d’una població es distribueixen en forma de
campana de Gauss o representació simètrica, fet que significa que per a qualsevol
dimensió del cos humà el màxim percentatge dels individus es localitza entorn
del valor mitjà, i hi ha pocs casos amb dimensions extremes (pocs molt alts i molt
baixos). Que ens permet utilitzar els principis estadístics (mitjanes, desviacions...)
en el tractament de les dades.

Els percentils

Generalment les dades antropomètriques s’expressen en percentils. Un
percentil expressa el percentatge d’individus, pertanyent a una població
donada, amb una dimensió corporal igual o menor a un determinat valor.

Els percentils divideixen la mostra ordenada de dades antropomètriques en 100
parts iguals: P1, P2,... P50,... P100. De manera intuïtiva podem dir que és un valor
tal que supera un determinat percentatge dels membres de la població.

A l’hora de dissenyar utilitzant les dades antropomètriques se solen emprar els
percentils. Com que en la majoria dels casos no és possible fer dissenys que
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La distribució de la
població en percentils

Per determinar les dimensions
internes d’un lloc (tal com

l’espai per a les cames) s’utilitza
el percentil 95 a fi de donar

cabuda als individus de més talla,
mentre que per a les dimensions

externes se sol utilitzar el
percentil 5, a fi de permetre

l’abast als individus amb menys
talla.

serveixin per a tots els individus, se sol optar per excloure les dimensions extremes
(que és on hi ha més amplitud de valors), generalment per sota del percentil 5 i per
sobre del percentil 95, la qual cosa implica que s’està dissenyant per al 90% de la
població d’usuaris.

Els percentils més utilitzats en el disseny ergonòmic són P5 i el P95 encara
que si els riscos que es poguessin originar -fossin greus es podria escollir els
percentils més extrems fins a arribar a P1 i P99.

Fixem-nos en la figura ??, que representa l’alçada. Veiem que només hi ha unes
quantes persones molt altes o molt baixes. Només el 5% de la població mesura
menys d’1,525 m i el 95% de la població mesura menys d’1,802 m. El valor mitjà
de la mostra és d’1,665 m que correspon amb el percentil 50

:title:és a dir que hi ha el mateix nombre de persones que en mesura més d’aquesta
quantitat com dels quals mesuren menys.

Figura 2.4. Campana de Gauss de la població laboral espanyola

2.4 Principis de disseny del lloc de treball

Per aplicar correctament els valors antropomètrics en les operacions de disseny i
redissenyament del lloc de treball s’han de seguir els següents passos:

1. Anàlisi completa de les tasques concretes que comprenen: mètodes de
treball que hi ha o hi haurà en el lloc de treball, classes de postures i
moviments amb els seus temps i freqüències. Forces a aplicar i cadències.
Robes i EPI utilitzats.

2. Seleccionar les dimensions antropomètriques directament implicades.

3. Definir el criteri de disseny que hem d’aplicar (criteri de folgança, d’abast,
per a distàncies mitjanes....) i partint del criteri adoptat seleccionar el
percentil requerit per a cada dimensió.
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Disseny del lloc de treball
per a la mitjana

Dissenyar per a la mitjana té els
seus inconvenients. Per exemple,
si l’altura d’una porta fos igual a
l’altura mitjana de la població
d’usuaris, la meitat d’ells
correrien el risc de donar-hi cops
de cap, o si un comandament
d’accionament se situés en una
distància igual a la distància
d’abast mitjana de la població el
50% dels individus no podria
assolir-lo.

Exemples de dissenys del
lloc de treball

Aquests són alguns exemples de
diferents dissenys del lloc de
treball:

• Disseny individual:
cabina de control d’una
central atòmica.

• Disseny per a la
mitjana: altura d’una
taula no regulable.

• Disseny per als
extrems:

– Folgança:
escotilles de
salvament
d’una
embarcació,
distància de
separació d’una
barrera.

– Abast: posició
dels
comandaments
d’una màquina,
altura d’una
prestatgeria.

– Per a un
interval
ajustable:
cadires
ajustables
d’ordinador per
a jugadors de
bàsquet.

4. Realitzar una primera aproximació al disseny utilitzant amb aquesta finalitat
les eines i equips de treball que s’han de fer servir, o que compleixin els
requisits de disseny adequat.

5. Contrastar i implantar el disseny definitiu.

2.4.1 Criteris de disseny del lloc de treball segons el nombre
d’usuaris

L’ideal és el disseny personalitzat però això no és realitzable en la immensa
majoria de les situacions per carestia i perquè els llocs de treball són compartits
per diverses persones. Està justificat en casos específics: feines de què es derivin
riscos molt greus o catastròfics, treballadors sensibles o amb capacitats limitades...
en aquests casos s’han de prendre les mesures que siguin rellevants i sumar els
complements i posteriorment adaptar el lloc a aquestes mesures.

En la figura 2.5 es reflecteixen les fases que cal seguir per determinar les
dimensions del lloc de treball.

Figura 2.5. Fases a seguir en el disseny del lloc de treball segons quin
sigui el criteri triat

Principi del disseny per a la mitjana

L’home mitjà o P50 en realitat és una abstracció estadística ja que seria difícil trobar
una persona en la qual coincidissin totes les seves mesures amb els paràmetres
estadístics de l’esmentat percentil. Aquest criteri en el disseny dels llocs de treball
és de poca utilitat.

Aquestes dimensions s’utilitzen en situacions concretes com les següents:

• Quan la precisió de la dimensió té poca rellevància.
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Toleràncies fixades en
normes tècniques

La Norma UNE-EN-547-1 de
Seguretat de les màquines.

Mesures per fixar les dimensions
requerides per al pas de tot el cos

a la màquina, estableix diversos
supòsits. Per exemple per al pas

de persones que freqüentment
portin casc cal suplementar 110

mm. L’amplada s’estableix a
partir de l’espessor del cos amb
un suplement major de 200 mm
per al cas que calgui transportar

persones ferides.

• Quan el grau d’utilització del disseny sigui irregular.

• Quan implantar una altra solució sigui molt complex o excessivament
costós.

• Quan la seva utilització no generi errors per causes del seu disseny.

Disseny per a individus extrems

Segons el criteri de folgança es té en compte que la gran majoria de la població
pugui tenir cabuda en l’element dissenyat, cas en què s’ha de dissenyar conforme
al percentil 95 o 99 segons que sigui una dimensió usual o d’emergència. Per
exemple, en l’obertura de pas a una instal·lació es prendrà com a referència el
percentil 95, a l’escotilla de sortida d’emergència es prendrà com referencia el
percentil 99.

Segons el criteri d’abast es té en compte que la gran majoria pugui tenir accés a
l’element. S’ha de dissenyar conforme al percentil 5 a 1

:title:segons que l’ús de l’element dissenyat comporti conseqüències assumibles
o extremadament perilloses. És el cas, per exemple, d’un botó per posar en marxa
una màquina (percentil -i la parada d’emergència d’una màquina (percentil 1).
S’ha de dissenyar específicament per als individus que queden fora dels marges.

Disseny per a un interval ajustable

El criteri de l’interval ajustable exigeix que l’element pugui ser ajustable a
les mesures de cada treballador. És molt adequat sempre que l’element en
qüestió ho permeti. Exigeix definir uns límits d’intervals. En absència de dades
estadístiques de la població se sol prendre com a límits la diferència entre la mesura
antropomètrica entre els subjectes més gran i més petit.

A les anteriors mesures cal afegir les toleràncies oportunes que cobreixin: els
equips de treball i eines, l’ús de roba de treball i EPI, de velocitat de pas per
l’accés, i de presència de riscos si n’hi hagués a la zona de pas o voltants. En
tot cas cal afegir-hi un suplement de tolerància general de pas. En la taula 2.4 es
representen els diferents complements.

Taula 2.4. Complements de tolerància en zones de pas

Figura Dim. antropomètrica
(mm)

Toleràncies (mm)

T. General T. roba i EPI T. alta velocitat pas T. riscos o emmagat-
zemaments

Pas frontal d’una
persona

542/1.802 100 100 50 100

Pas lateral d’una
persona

360/1.802 100 100 50 100

Pas de dues
persones frontals

1.084/1.802 100 100 50 100
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L’angle de confort és el
format entre un interval de
valors on pot moure’s
l’articulació sense risc.

La millor postura és aquella
que permet alternar
posicions lliurement
diferents.

2.4.2 Criteris de disseny segons moviments a realitzar

Per procedir al disseny de les diferents zones i punts d’abast a què pugui accedir
el treballador s’ha de tenir en compte la mobilitat de certs segments corporals.
Referent a això, interessa conèixer aquests paràmetres:

• L’amplitud total del moviment de l’articulació que exigeix la tasca

• Els angles de confort de cada articulació.

L’ergonomia té com una de les seves referències orientadores procurar que els
espais i equips de treball permetin mantenir una postura neutra.

La postura neutra és aquella que està compresa dins de l’interval de l’angle
de confort i per tant, es pot mantenir sense que comporti riscos lesius.

Avantatges d’una postura neutra

Una postura neutra facilita els aspectes següents:

1. Aplicar una major força.

2. Actuar amb més rapidesa.

3. Reduir els esforços als tendons.

4. Facilita la circulació sanguínia.

5. Aparició més tardana de la fatiga.

6. Recuperació més ràpida de la fatiga.

7. Menor risc de contreure malalties musculoesquelètiques.

Ens fixem en la taula 2.5on s’exposen alguns angles de confort d’A. Wisner per a postures
assegudes i en la figura 2.6 en posició asseguda amb els angles recomanats de confort.

Taula 2.5. Angles de confort d’A. Wisner per a postures assegudes

Angle Definició Valors

1 Espatlla-maluc / projecció vertical de l’espatlla 10° < 1 < 20°

2 Espatlla-maluc / maluc-genoll 90° < 2 < 110°

3 Genoll-maluc / genoll-turmell 95° < 3 < 120°

4 Rodet-turmell / recta paral·lela a la planta del peu 90° < 4 < 110°

5 Espatlla-colze / projecció vertical de l’espatlla 10° < 5 < 35°

6 Espatlla-colze / colze-puny 80º < 6 < 160°
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Figura 2.6. Diferents angles de confort per a posició de conductor assegut
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3. Disseny del centre i del lloc de treball

La ubicació del centre de treball en una determinada zona de la ciutat d’un barri,
d’un polígon... i la distribució interior dels seus espais són dos fets de gran
rellevància, en especial aquest segon, per a la marxa de l’empresa i els seus
resultats. També tenen influència decisiva en el tarannà dels treballadors.

Pensem, des del nostre punt de vista, en el diferent ànim que tindran els treballa-
dors segons que l’empresa estigui ubicada en una zona residual o per contra en un
polígon nou dissenyat correctament. Exerceix més influència, fins i tot, sobre els
treballadors una adequada distribució interna d’espais i equips de treball.

3.1 Ubicació i disseny del centre de treball

En el moment de decidir la localització i el disseny del centre de treball o
de l’empresa s’hauria de tenir en compte el principi següent: l’emplaçament
adequat de les empreses i centres de treball contribueix a incrementar el grau
de satisfacció dels treballadors i a millorar la qualitat de vida d’aquests i de
la resta dels ciutadans.

Afortunadament estem observant com els criteris urbanístics per a la ubicació
de les empreses han anat evolucionant positivament en buscar que els polígons
industrials i de serveis mantinguin una relació harmònica entre la zona urbana
habitable i la zona industrial el que ha portat a canviar l’aspecte exterior d’aquests
polígons: espais amplis, zones verdes de descans i esbarjo, bones vies d’accés,
tipologia constructiva adaptada enmig, dedicació d’espais per a aparcaments,
establiments suficients de restaurants, punts per a recollida de residus...

La ubicació concreta de l’empresa i
les condicions de disseny són
importants.

El desplaçament al centre és un dels factors més determinants per al treballador
i per al seu entorn familiar. Com més petit sigui el temps dedicat es podrà dedicar
més a les seves tasques familiars, personals, socials... i gaudirà de més temps de
lleure. Lògicament aquesta situació ve donada però sí que seria recomanable que
l’empresa preveiés un bon sistema de transport públic i es proveís de prou espais
d’aparcament.

3.1.1 Disseny del centre de treball

Però, quins criteris s’hauran de seguir per dissenyar un centre de treball? La
resposta no és fàcil. De qualsevol manera el que sí que és imprescindible és
treballar en equip per consensuar-la i definir-la.
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L’empresa ha d’optimitzar
els seus recursos humans

garantint les seves
condicions de seguretat i

salut.

Si estem estudiant una nova
redistribució és fonamental

comptar amb l’opinió dels
treballadors.

L’empresa ha de satisfer les
necessitats productives i les del

personal.

Nosaltres aquí enunciem una sèrie de criteris que sí que s’hauran de tenir en
consideració tant per al disseny com per a reestructuracions posteriors.

És evident que en l’empresa conflueixen les funcions pròpies dels processos
productius de béns o serveis amb altres funcions de suport i assessorament a la
producció (funcions de gestió i de direcció, de comercialització...) totes les quals
demanen unes necessitats i exigències que han de ser compatibilitzades amb les
dels treballadors (necessitats personals, de descans, de relació...) i amb les de
terceres persones relacionades amb l’empresa (clients, proveïdors, visites, altres
persones subcontractades...).

Però, com poden col·laborar en aquestes accions de disseny els prevencionistes?
En termes teòrics la resposta és simple: s’ha d’intentar aconseguir els objectius de
l’empresa i els específics de l’ergonomia aprofitant al màxim els recursos humans
i materials. I això s’aconsegueix treballant en equip.

Una vegada que sapiguem on volem arribar, és a dir, una vegada que estiguin
fixats els objectius de manera clara, concreta, quantificable i avaluable, seria
recomanable seguir els passos següents:

1. Analitzar i definir el procés productiu de béns o serveis que ha d’implantar
o modificar. Igualment ha d’aconseguir la resta de processos interns de
l’empresa de les funcions administratives, tècniques i de suport.

2. Fixar el recorregut físic que seguirà el material en el procés productiu des
de la seva entrada com a matèria primera o producte semielaborat fins a la
seva expedició.

3. Definir tots els processos de treball, tant productius com d’administració o
gestió, d’on han de derivar aquells procediments més idonis. En aquest punt
és imprescindible la intervenció de l’ergònom per tenir en consideració les
limitacions humanes i fixar els llindars de seguretat tant en activitat física
com mental.

4. Assignar recursos humans, prou espais i equips de treball adequats per a la
realització dels procediments.

La distribució en planta dels centres de treball (DEP)

Una vegada definits els processos de l’empresa, el flux productiu i l’assignació
de persones, espais i recursos es passarà a analitzar la distribució espacial de les
persones i equips de la manera més racional. És a dir, s’estudiarà i es fixarà la
distribució en planta de l’edifici o local. D’una DEP idònia depèn en gran manera
el compliment dels objectius previstos i, per tant, l’èxit de l’empresa. Fixeu-vos
en els criteris que han definit la DEP en l’empresa de la figura 3.1.
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Símptomes per estudiar
una nova DEP

Alguns dels principals
símptomes que fan necessari
estudiar una nova DEP són els
següents:

• Repeticions d’accidents
en punts concrets

• Les peces recorren
llargues distàncies.

• Els materials es creuen
constantment en el seu
desplaçament.

• Dipòsits de materials en
passadissos, zones de
trànsit...

• Pèrdues i
deterioraments de
material

• Incompliment terminis
de lliurament.

Figura 3.1. DEP d’una empresa

Han estat dissenyats amplis passadissos per al transport mecànic i les màquines es distribueixen de forma lineal.
Hi ha espais específics per a dipòsits de material en curs de fabricació. Els llocs de treball estan protegits del

tràfic interior i la delimitació d’espais està adequadament senyalitzada.

Definició de la DEP segons José L. las Heras

La DEP a les indústries té per objectiu “ordenar convenientment els espais existents en tots
i cada un dels llocs de treball, els d’aquests entre si i respecte a les instal·lacions i serveis
auxiliars, per aconseguir que el flux de materials es faci amb la màxima seguretat, confort i
al mínim cost possible”.

A. Abancens López (1994). Organización empresarial (vol. II, pàg. 106).

Abans de continuar avançant en la matèria, considerem que és adequat esmentar
la màxima d’actuació sobre això que ens aconsella encertadament l’INSHT al seu
manual d’ergonomia, i que en resum ve a dir que els dos conceptes clau per fer un
disseny correcte de l’hàbitat laboral són la racionalitat i l’humanisme. Racionalitat
per aconseguir més quotes d’eficàcia i eficiència productiva i humanisme per tenir
sempre presents les necessitats de les persones que treballen en l’organització.

Sempre és preferible fer els estudis de la DEP en fase de projecte per no
fer una redistribució d’una distribució inicial. Però succeeix que també cal
adequar i actualitzar els sistemes i processos a les noves necessitats per la
qual cosa és procedent redissenyar la nova DEP.

I quan s’ha de fer una nova redistribució? Són diverses les raons. Per necessitats
productives com ara la introducció de nous equips, la fabricació de nous productes,
els canvis en el procés productiu...; per tenir una distribució deficient que requereix
ser corregida. En aquest cas, l’empresa manifesta una sèrie de símptomes que hem
de saber captar i actuar en l’orientació adequada. Lògicament per raons de nivells
de seguretat deficients també serà procedent en molts casos fer una nova DEP.
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Criteris en la distribució en planta

Com a referències genèriques, que en cada cas concret han de ser adaptades a les
circumstàncies, s’apliquen els principis següents:

• Principi de la flexibilitat. S’ha de dissenyar amb criteris flexibles preveient
possibles modificacions futures per canvis de tecnologia i per altres causes.
Per exemple, les preses d’energia haurien d’estar dissenyades perquè fossin
adequades en posteriors modificacions.

• Principi de la integració total. Aquest principi requereix harmonitzar
en l’espai les necessitats i exigències del treballador juntament amb les
de producció. S’han de coordinar tots els factors productius perquè no
es produeixin disfuncionalitats entre ells i l’empresa funcioni com si fos
un únic element, fet que facilitarà aconseguir majors cotes de seguretat,
d’eficàcia i de control.

• Principi de seguretat i confort. Aquest principi es deriva de l’anterior.
Requereix que es considerin tots els factors ambientals de llum, humitat,
temperatura, contaminants físics, químics i biològics... i que s’estableixin
els llindars d’acceptació. S’han de preveure aquestes necessitats tant en ac-
tivitats normals com en operacions ocasionals de manteniment, reparacions,
substitucions de maquinària...

No és cert que més cotes de seguretat i confort comportin una disminució de
la productivitat.

• Principi de la mínima distància recorreguda. El material ha de recórrer la
mínima distància entre operacions ja que a més distància més es::important:

forç dedicat i més temps perdut, fet que comporta un encariment del producte. Per
tant, els desplaçaments de persones i de materials no solen aportar valor afegit al
producte. Com a complement d’aquest principi organitzatiu s’intentarà aprofitar
el desplaçament del material per realitzar diferents operacions i afegir-hi valor.

• Principi de la circulació de materials i persones. L’aplicació d’aquest
principi exigeix evitar retrocessos de materials i encreuaments en els mo-
viments de persones i materials. Separar les zones de pas de persones de
la resta de vehicles. Determinar les dimensions adequades de passadissos.
Utilitzar sempre que es pugui la manutenció mecànica i la força de la
gravetat en els moviments de materials.

• Principi d’aprofitament d’espais. En el disseny adequat del lloc de treball
s’ha de tenir present aquest principi aplicat a l’aprofitament tridimensional
dels espais i els volums disponibles.
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Diversos tipus de DEP

Entre les clàssiques DEP (figura 3.2) es distingeixen:

• Funcional o per processos. S’agrupen els llocs i les màquines de caracte-
rístiques semblants per tal de realitzar en qualsevol d’elles la mateixa tasca.
Està indicada per produir una àmplia gamma de productes en quantitats
relativament petites.

• Lineal o per productes. Els llocs són ordenats seguint el procés lineal de
producció. Se sol utilitzar quan cal produir una petita gamma de productes
en grans quantitats. Si els temps estan ben determinats i les màquines ben
coordinades, la producció flueix ben equilibrada sense necessitat d’emma-
gatzemaments intermedis.

• Component principal fix. Els treballadors es desplacen al lloc on es fabri-
carà la peça principal. Per exemple, en treballs de construcció, fabricació
de vaixells...

• Treball per cèl·lules o treball en equip. Cada cèl·lula està constituïda per
diversos llocs de treball amb capacitat per produir un producte integrat per
diferents operacions i processos. Aquesta distribució presenta els avantatges
següents:

– Permet flexibilitzar la producció.
– Redueix les existències en curs de fabricació i per tant permet un millor

nombre de peces en estocs.
– Comporta els factors positius que produeix el treball en equip: comu-

nicació, participació, integració, solidaritat...

Figura 3.2. Diferents tipus de distribució en planta (DEP)
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Exemples d’integració
d’elements de confort

Aquests són alguns exemples
d’integració d’elements de

confort:

• Utilitzar il·luminacions
indirectes.

• Adequació de l’ambient
sonor i acústic: evitar
sorolls molestos,
música ambiental...

• Formes constructives
confortables, en la
mesura del possible.
Per exemple, substituir
un tanc de reserva
d’aigua per una piscina
amb finalitats
estètiques...

• Colors apropiats de les
superfícies i mobiliari.

• Relacionar els ambients
interiors amb l’exterior:
vistes, ventilació,
decoració natural.

3.1.2 Necessitats específiques del centre de treball

A més de complir amb les exigències del Reial decret 486/97, de llocs de treball,
s’haurien de tenir en consideració altres exigències, no expressament incloses
en aquesta normativa, i que sens dubte millorarien les condicions de treball i
augmentarien el grau de satisfacció. Entre aquestes exigències es troben els
equipaments de menjadors i locals de descans, espais per a formació, àrees
d’esbarjo i lleure per a emprats i familiars.

Les circulacions

Les vies de circulació interiors i exteriors han d’estar dissenyades de tal manera
que s’evitin xocs i atropellaments. Els encreuaments han de tenir prou visibilitat.
Si s’han d’alternar el pas de persones i vehicles la separació mínima entre ambdós
hauria de ser de 60 cm. Si se circula amb carretons l’amplària estarà compresa
entre els 150 i 200 cm, segons les dimensions del vehicle i l’amplada de la càrrega.

En la taula 3.1 es mostren les mesures recomanades per a vies que han de ser
usades per diverses persones.

S’ha de preveure prou espais als
passadissos.

Taula 3.1. Algunes mesures reco-
manades per a vies d’ús exclusiu per
a persones

Circumstància Mesura

Una persona 65 cm

Una persona amb marxa ràpida 75 cm

Dues persones 125 cm

Una persona amb crosses 80 cm

Una persona caminant i
una altra contra la porta

100 cm

Una persona transportant
una safata

90 cm

Les voreres s’han de mantenir en bon estat, ser antilliscants i si és possible, estar
protegides del trànsit rodat.

Respecte a les dimensions dels accessos com ara portes, sostres, separacions entre
obstacles... aquestes s’han de calcular partint de les mesures del percentil 95,
incrementades per les toleràncies que hi siguin aplicables.

A més s’haurà de tenir en compte que la separació entre màquines entre si o entre
aquestes i passadissos no serà inferior a 80 cm comptats des del punt més sortint
de la part mòbil.

Infraestructures bàsiques

És molt recomanable que les diferents dependències de l’empresa com ara zones
de descans, menjadors, espais de reunions... tinguin relació visual amb l’ambient
exterior per la qual cosa s’haurien de descartar els espais subterranis i interiors.
Un altre criteri que cal aplicar és integrar al disseny elements de confort i benestar
al costat dels que ja s’apliquen d’eficàcia productiva. És molt convenient adaptar
les formes constructives a aquest criteri.
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La responsabilitat social de
l’empresa

La teoria de la responsabilitat
social de l’empresa promulga
que una part de l’excedent
empresarial sigui revertit als seus
empleats o bé directament a la
societat en forma de serveis o un
altre tipus d’avantatges.

S’han de preveure llocs de descans còmodes i confortables, propers als llocs de
treball però separats dels possibles contaminants ambientals: sorolls, olors, fums...
S’ha de preveure igualment la possibilitat que el treballador pugui fer en aquests
espais postures i moviments complementaris als que fa habitualment al seu lloc de
treball. Per exemple, un treballador sedentari necessitaria fer un cert esforç físic
durant el seu descans.

S’ha de procurar que els serveis higiènics estiguin a prop dels llocs de descans.

Els menjadors han de ser confortables i han d’afavorir el descans. És
recomanable evitar grans espais i taules llargues i no diferenciar zones en
un mateix menjador de manera que les seves zones no siguin ocupades en
funció del càrrec en l’empresa.

És convenient disposar d’un local per ingerir aliments i begudes, diferent del
menjador. Aquests locals han d’estar proveïts d’escalfaplats i diversos tipus de
begudes tant calentes com fredes.

És convenient disposar d’espais específics per dedicar-los a reunions de treball i
per impartir formació. Si això no és possible sí que s’hauran de tenir previstos
altres espais per dedicar-los temporalment a aquestes finalitats que han de reunir
les condicions adequades (mobiliari versàtil, medis didàctics, prou il·luminació a
l’ús requerit...).

Finalment tota empresa ha de preveure també les necessitats de treballadors
espacialment sensibles, treballadors grans i dones embarassades.

Àrees d’esbarjo i lleure

Cada vegada són més les empreses que faciliten a les seves dependències espais
i equipaments perquè els seus treballadors i els seus familiars facin diferents
activitats esportives o d’un altre tipus. L’encert d’aquestes mesures és evident
ja que incrementen significativament la satisfacció i contribueixen a millorar la
convivència i cohesionar el grup de treballadors.

3.2 Disseny del lloc de treball

Els components que integren un lloc de treball són els següents:

• El treballador.

• L’espai de treball. El seu estudi inclou els aspectes següents: requisits de
mobiliari, disseny d’espais i zones d’abast, els espais funcionals, la posició
bàsica de treball i les diferents postures que el lloc requereix adoptar...
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Normes tècniques sobre
disseny

Algunes normes tècniques sobre
disseny són les següents:

• La Norma
UNE-EN-614
-Seguretat a les
màquines estableix els
principis ergonòmics
que cal seguir durant el
procés de disseny.

• La Norma UNE-EN
ISO 13407 sobre
processos de disseny
interactius centrats en
l’operador humà.

• La Norma ISO
6385-1981 sobre
principis ergonòmics a
considerar en el
projecte dels sistemes
de treball.

Dimensions dels locals de
treball

L’RD 486/97 estableix que les
dimensions mínimes dels espais

de treball han de ser:

• 3 m d’altura des del pis
fins al sostre. En locals
comercials i serveis
l’altura podrà ser de 2,5
m.

• 2 m 2 de superfície
lliure per treballador.

• 10 m 3 de volum, no
ocupat, per treballador.

• La separació entre els
elements materials
existents serà la
suficient per executar
les tasques en
condicions de seguretat
degudes i benestar.

• Els mitjans de treball. S’hi inclouen els equips de treball, màquines i eines
utilitzades.

• L’ambient de treball. S’inclouen les condicions termohigromètriques,
il·luminació, contaminants físics, químics i biològics.

• Les exigències que la tasca demanada, tant les pròpies de la càrrega física
com les de la càrrega mental.

• El procés de treball. Requereix configurar i implantar els procediments més
adequats als diferents processos.

Per dissenyar i redistribuir els diferents elements que configuren els llocs de treball
hi ha gran quantitat de metodologies i normes tècniques aplicables però sigui
quin sigui el sistema de disseny triat i s’haurien de tenir en compte els principis
següents:

• Sempre és més convenient dissenyar el projecte que no readaptar sistemes
en funcionament.

• Cal crear un equip multidisciplinari orientat a aconseguir la millor adaptació
dels factors del sistema de treball a la persona i a efectuar un repartiment
equilibrat de tasques físiques i mentals procurant que no hi hagi sobrecàrre-
ga ni subcàrrega de treball.

• Cal considerar l’opinió dels treballadors i admetre la seva participació activa
ja que són els que coneixen millor el lloc i a més pot ser que algun presenti
certa singularitat o preferència que exigeixi una adaptació específica.

• S’ha de tenir una visió global de l’empresa per preveure la interacció dels
diferents llocs entre si, per coordinar factors i per equilibrar esforços.

L’ergònom té un protagonisme especial en aquest àmbit, i en concret respecte a
l’anàlisi i implantació d’aquests dos aspectes:

1. Requeriments de l’activitat física i mental que el lloc exigeix, la qual
cosa implica conèixer els processos de l’empresa i decidir quins són els
procediments més aconsellables.

2. Les limitacions que cal tenir en compte en l’activitat humana respecte a
esforços, moviments acceptables (angles de confort de les articulacions)
percepcions sensorials, exigències fisiològiques... També cal fer atenció a
les necessitats dels treballadors que s’han de satisfer com, per exemple, l’ús
d’EPI.
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Conseqüències d’un
disseny no adequat

Quan el disseny del lloc de
treball sigui inadequat s’aniran
manifestant al llarg del temps un
conjunt de patologies com ara:

• traumatismes,

• lesions nervioses,

• fatiga psíquica i visual,

• patologies musculars,

• dolors d’esquena...

3.2.1 Disseny de l’espai de treball

S’entén per espai de treball la superfície i el volum assignat en un sistema
de treball a un o diversos treballadors per fer les seves tasques.

L’estudi dimensional dels espais de treball ha d’incloure totes les postures i
situacions que pugui exigir el desenvolupament de la tasca.

La primera referència per distribuir els espais i volums ens la proporciona l’RD
486/97, que fixa uns límits mínims en relació amb l’altura, la superfície i el volum
útil dels llocs de treball.

Criteris bàsics per distribuir espais

La configuració de lloc de treball i la disposició dels seus elements han de garantir
al treballador una bona estabilitat postural i alhora permetre-li una mobilitat
suficient que permeti canviar de postura si el procediment l’admet, utilitzar
amb comoditat els materials i eines de treball, manipular els dispositius de
control de les màquines i percebre adequadament tota la informació del lloc:
senyals de màquines, lectura de pantalles i documents gràfics, visió d’operacions
requerides...

Com a criteri bàsic a l’hora de distribuir els diferents equips, eines i mobiliari és
aconsellable orientar-nos pels quatre principis de la distribució racional del lloc
de treball que va establir fa anys Ernest Mac Cormick:

• Principi de la importància. Els elements més importants han de ser als
llocs més accessibles.

• Principi de la freqüència d’ús. Els elements usats amb més freqüència
han de ser als llocs més accessibles.

• Principi de funcionament. Els elements que fan funcions similars han
d’estar agrupats en l’espai.

• Principi de la seqüència d’ús. Els elements que normalment s’usen
amb una freqüència determinada han d’estar col·locats seguint la mateixa
freqüència.

Principis bàsics del disseny

Comentem una sèrie de principis de disseny que s’hauran de tenir presents tant en
la fase de disseny com per analitzar i avaluar el lloc de treball i per proposar noves
mesures:



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 58 Ergonomia. Fonaments. Disseny del lloc de treball

Actitud neutral

Els músculs fan la feina més
eficaçment quan les articulacions

es troben en el punt mig del seu
recorregut. Aquesta posició

s’anomena actitud neutral.
Tanmateix, en l’articulació del
colze no es compleix l’anterior
per tal com en l’actitud neutral
els músculs han de suportar el

pes de l’avantbraç.

La distància funcional és la
que permet al treballador

realitzar les tasques sense
assumir riscos per a la seva

salut.

La millor actitud de treball
és la que està per venir.

• Els moviments corporals s’han de fer en la postura neutral de l’articulació
afectada ja que des d’aquesta s’aplica la major força, es té el millor control
dels negocis i comporta el menor nivell de càrrega de treball i de consum
energètic.

La postura idònia de treball comporta una disminució de malalties
professionals i una millora en la realització d’aquest.

• La disposició del lloc ha de permetre els canvis de postura per evitar el
manteniment de postures estàtiques prolongades. És molt important alternar
les postures de peu i assegut. S’han d’incloure tasques que requereixin
adoptar la postura alternativa a l’adoptada en la posició “base” del lloc.

• El seient o tamboret i el pla de treball han de ser considerats com una unitat
funcional. Sempre que sigui possible cal que tots els elements del lloc
susceptibles de ser ajustables ho siguin, per adaptar-se a les dimensions dels
usuaris i també per facilitar el canvi de postures.

• Els materials, les eines de treball i, si escau, els dispositius d’informació
i control de les màquines han d’estar situats en una distància funcional
de l’operador. Els elements auxiliars com ara reposacanells, reposabraços,
tarimes, reposapeus... han d’estar disponibles per a aquells treballadors i
funcions que els requereixin.

• Evitar els treballs excessivament repetitius, les postures forçades, els
moviments que forcin excessivament les articulacions, els esforços que
ultrapassin la capacitat física del treballador, els esforços innecessaris.

3.2.2 Les postures de treball assegut i dret

Si calgués triar entre posició de peu i assegut, és més recomanable la
d’assegut encara que oferint temps de lliure disposició postural.

La posició assegut és recomanable si hi ha poc espai per sobre del cap i si el lloc
de treball requereix que:

• Calgui una posició estable.

• S’hagi de fer un control precís i manipulacions delicades.

• Es realitzin treballs visuals propers d’atenció prolongada.

• S’hagin d’utilitzar els comandaments de peu (pedals) llevat que ho siguin
ocasionalment, o s’utilitzin durant poc espai de temps.
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Podeu ampliar la
informació sobre les
postures de feina en la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.

En el nucli d’activitat
“Metodologies de l’anàlisi
ergonòmica.
L’antropometria i
l’estadística aplicada a
l’ergonomia” de la present
unitat didàctica teniu un
croquis amb els angles
articulatoris recomanats
en la posició assegut.

La posició dreta és aconsellable quan:

• Calgui manejar càrregues pesades o voluminoses.

• Calgui desplaçar-se freqüentment.

• No hi hagi prou buit sota de l’equip per col·locar les cames.

• L’espai anteroposterior és limitat.

• Hi ha gran quantitat de comandaments i dispositius indicadors.

Postura base assegut

La postura base assegut consisteix en tronc dret, pes del cos suportat conveni-
entment, colzes al costat del cos i avantbraços aproximadament horitzontals. Els
peus han d’estar recolzats completament a terra i el pes del cos s’ha exercir per
les natges evitant pressionar l’esquena o la cara posterior de les cuixes. El cos ha
d’estar en posició frontal respecte al pla de treball. Aprecieu en la figura 3.3 la
reproducció de la postura sedent aconsellable per a feines amb l’ordinador.

Figura 3.3. Model de postura de treball davant de pantalla d’ordinador

Les patologies que provoquen les jornades completes en la posició “sedent o
assegut”, bo i estant “correctament assegut” i essent adequat el disseny del lloc,
constitueixen un problema important i en augment. Les princi-pals conseqüències
són les següents: !

• Conseqüències de les males postures en posició “sedent”:

– La inclinació del cap produeix la fatiga muscular en les cervicals,
incrementant-se considerablement si se superen els 30°.

– El tronc inclinat cap endavant sense suport en zona lumbar ni a
avantbraços pot ser causa de problemes degeneratius en aquesta zona
de la columna.

– La rotació del tronc és un moviment que sol provocar greus lesions a
la zona lumbar.
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Riscos de treballar assegut
durant molt de temps

Els següents són alguns dels
riscos de treballar assegut durant

molt de temps:

• Dolors d’esquena i
musculars.

• Més probabilitat
d’aparició de varices i
dolors de clatell
respecte als que
treballen drets.

• Disminució de la
irrigació sanguínia amb
compressió de venes i
artèries.

Riscos de treballar dret
durant molt de temps

Aquests són alguns dels riscos de
treballar dret durant molt temps:

• Requereix un esforç
muscular considerable
que provoca un
cansament general.

• Acumulació local de
sang a les cames i peus
amb sensació de dolor i
formigueig a les venes.

• Aparició de varices.

• Inflor de les cames.

• Dolors a la part baixa
de l’esquena.

• Tensions articulars al
clatell i espatlles.

• Problemes articulatoris
greus / molt greus a
genolls i malucs.

– La rotació lateral del cap de més de 20° té relació amb dolors de clatell
i espatlles i limita la mobilitat del cap.

– La inclinació del fèmur cap avall origina més pressió del seient sobre
la cara de la cuixa, fet que provoca menor irrigació sanguínia a les
cames.

• Conseqüències lligades a l’ús de cadires inadequades:

– Seient massa alt. Comprensió excessiva de les cuixes i irregularitats
en la irrigació sanguínia. Postura inestable en no tocar els peus al terra.

– Seient massa baix. Extensió de les cames cap a davant, privant-les
d’estabilitat, fet que comporta que el cos rellisqui cap enrere i tingui
lloc un allunyament de l’esquena respecte del respatller, quedant el
tronc mal recolzat.

– Profunditat excessiva del seient. Produeix comprensió a la part
posterior del genoll, fet que origina molèsties i dificultats de circulació
de la sang.

– Profunditat escassa del seient. No hi ha prou suport a sota de les cuixes
i la posició no té prou equilibri.

Una cadira només és ergonòmica quan s’adapta a les dimensions de l’usuari
o d’un grup d’usuaris, al lloc de treball i a les tasques que es realitzen en el
lloc esmentat.

Postura base de peu

La postura dreta, erecta o bipedestació és natural i la seva posició no planteja
problemes. Aquesta s’ha d’adoptar amb la columna recta i el cap en posició natural
no inclinada. El cos ha d’estar en posició frontal respecte al pla de treball.

Però quan es tracta de mantenir aquesta postura en jornades prolongades de treball
les conseqüències lesives que comporta són de gran consideració.

Cal tenir en compte les recomanacions següents per al treball dret:

• És important poder regular l’altura del pla de treball per adaptar-lo al
treballador i a la naturalesa de la tasca (que no sigui possible instal·lar un
sòcol o tarima per als treballadors més baixos).

• S’ha de romandre el més a prop possible del pla de treball.

• Cal usar reposapeus fixos o mòbils per transferir el pes d’una cama a l’altra.

• És aconsellable disposar d’un seient, tamboret o reposacuixes per alternar
postures o almenys per fer alguna pausa, si el lloc ho permet.
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• S’han d’emprar catifes ergonòmiques i utilitzar bon calçat per reduir la
fatiga. Les sabates no han de modificar ni pressionar el peu, han de permetre
moure els dits, ser transpirables, tenir una sola que absorbeixi els xocs i ser
antilliscants.

• Cal evitar els moviments de flexió, extensió i torsió excessius. S’ha d’evitar
agafar un objecte que es troba a l’esquena o per sobre de les espatlles amb
el gir del tronc. Es recomana fer el gir complet del cos amb el moviment
dels peus.

• Cal preveure un període d’adaptació per als nous treballadors o els que
reincorporen després d’una baixa laboral.

En la figura 3.4 representem dos llocs de treball en posició de peu amb les mesures
indicatives de les diferents dimensions.

Figura 3.4. Mesures orientatives de disseny per a llocs de treball en posició de peu

3.2.3 Els abasts

Una vegada definides les postures i estudiats els riscos que comporten tant una
posició prolongada com una posició inadequada, és el moment de definir les
dimensions de la zona o lloc de treball. Per a això cal considerar aquests criteris:

• Zones d’abast òptimes tant de les extremitats superiors com de les inferiors,
si escau.

• Altura del plade treball en posició de peu i en posició establert.

• Espais lliures del lloc: espai vertical i lateral, espai per col·locar les cames,
per efectuar manteniments i reparacions...

El treballador sol desenvolupar la tasca en una zona de treball concret que és on fa
tots o gran part dels moviments i accions que exigeix la seva tasca. Aquesta zona
correspon a un espai comprès, generalment, entre els 0,5 m i els 2 m al voltant
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Com més s’usi alguna cosa,
més a prop ha d’estar.

El pla vertical també se sol
denominar pla sagital.

del cos. En aquest àrea és on s’han de localitzar la majoria d’objectes, equips,
comandaments i senyals i correspon a l’àrea funcional del lloc de treball.

Com a criteri de referència bàsic per fixar les zones operatives tant en el pla
horitzontal com vertical s’acudeix al pla de l’el·lipse corporal.

El pla de l’el·lipse corporal

Una manera senzilla d’estudiar l’espai lliure que queda, sobre el pla, és utilitzar el gràfic de
l’el·lipse corporal. Es basa a reflectir, en el pla horitzontal, les dimensions corporals. Així el
cos és una el·lipse els eixos de la qual es corresponen amb la màxima amplitud corporal i
amb màxima profunditat corporal (P masculí, en ambdós casos).95

Al voltant de l’el·lipse corporal se situen tres cercles. El primer correspon al que s’origina
prenent com a diàmetre l’amplada dels colzes augmentada amb un espai de confort
personal (l’espai corporal no s’acaba on acaba la nostra pell). Com més gran és aquest
espai més fàcilment poden circular les persones sense molestar-se. Si es redueix, s’entra
a la “zona de contacte”, que pot ocasionar molèsties i riscos (per exemple: cops i caigudes)
per a les persones.

El segon i tercer cercles representen les zones d’abast màxim i mínim. La zona d’abast
mínim correspon al P femení i és la distància entre la punta dels dits de lamà dreta i els de
la mà esquerra.5 Aquesta mesura s’ha de prendre amb la persona en posició de braços en
creu. La zona d’abast màxim es correspon amb la mesura anterior per al P masculí.95

En la figura 3.5 representem les diferents zones descrites.

Figura 3.5. Per a l’accés a zones posteriors s’han d’extremar les mesures
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Els abastos tant en el pla
horitzontal com en el vertical
o sagital s’han de dissenyar
amb les dimensions
pertanyents al percentil 5.

Zones d’abast òptimes en el pla vertical

S’han de tenir en compte, per fixar les zones d’abast òptimes en el pla vertical, els
individus inclosos en els percentils més baixos tant en posició assegut com dret:

• Posició assegut. Es distingeix un criteri d’avaluació de tres zones. Aquestes
resulten de traçar dues corbes: la primera d’elles correspon a l’abast assolit
només amb els avantbraços i la segona a l’abast assolit amb una extensió
igual a les 3/4 parts de tot el braç. La primera corba delimita l’anomenada
zona verda (V); entre les dues corbes es troba la zona groga (A), i més enllà
s’estén la zona vermella (R), el significat de la qual és el següent:

– Zona verda (V). Àrea de treball acceptable. S’hi han de situar
els comandaments, eines i objectes situats freqüentment en aquesta
zona. Així mateix s’hi han de col·locar els comandaments de parada
d’emergència, avisos urgents...

– Zona groga (A). Tolerable amb restriccions (manipulació esporàdi-
ca...). Cal situar en aquesta zona els elements necessaris per al treball
que no s’utilitzen d’una manera habitual.

– Zona vermella (R). Àrea de treball inadequada. Cal col·locar-hi, en cas
de ser imprescindible, els elements que s’utilitzen esporàdicament.

• Posició dreta. En la posició dreta les altures màximes de les lleixes no
hauran d’ultrapassar les dimensions corresponents al percentil 5. Així
haurien d’estar compreses entre 150-160 cm per als homes i 140-150 cm
per a les dones.

Zones d’accés al pla vertical des de
la posició assegut.

Abasts en posició horitzontal

Per distribuir els diversos components de la tasca d’acord amb els límits d’abast
en el pla horitzontal, es pot aplicar el mateix criteri de les tres zones descrit per als
límits d’abast en el pla sagital. En la figura 3.6 es representen les diferents zones.

Figura 3.6. Les diferents zones d’abast en el pla horitzontal
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Altura correcta del pla de
treball

Una altura correcta de les zones
on treballen les mans facilita

l’eficiència del treball i redueix
la fatiga. La majoria de les
operacions de treball es fan
millor a prop del nivell dels

colzes.

És possible ampliar els límits d’abast horitzontal en posició assegut mitjançant l’ús
d’una cadira de treball giratòria; això és així per tal com els límits d’abast estan
lligats a la posició del tronc i es desplacen amb l’orientació del cos de l’operador.

3.2.4 Altura del pla de treball

L’altura del pla de treball ha de ser escollida en funció del tipus de tasca
realitzada i de les dimensions del treballador.

No és possible fixar una única altura del pla de treball, ja que depèn de diverses
dimensions:

• La diversitat de mesures corporals estàtiques i funcionals dels treballadors.

• Les característiques del lloc: gran varietat de tasques i de peces, diversitat
dels espais disponibles.

Una altura incorrecta del pla de
treball provoca fatiga i pot produir

diverses patologies.

L’alçària de la persona és la que determina l’altura del pla de treball. No obstant
això com a criteri general, el pla de treball s’ha de situar aproximadament a l’altura
del colze (o una mica inferior) i el cos dret, amb la qual cosa es permet suportar
l’avantbraç en posició horitzontal o una mica inclinat cap avall.

En qualsevol cas, i com a mesura preventiva, s’ha de procurar que el pla de treball
no quedi per sobre de l’altura del cor.

Altura del pla de treball per a la posició dreta

En posició dreta hi ha autors que recomanen que el pla de treball estigui situat, en
general, una mica per sota de l’altura del colze (entre 5 i 10 cm). Així per a les
dones, de mitjana, hauria d’estar situada entre els 85 i 95 cm i per als homes, entre
els 95 i 10 cm.

En la taula 3.2es reflecteix un ventall de mesures d’altures de plans de treball (en
centímetres) segons la postura tipus de treball: dret o assegut, segons la naturalesa
de la tasca: feines de precisió, lleugers i pesats i segons el sexe del treballador.

Taula 3.2. Altura del pla de treball en funció de la tasca

Tipus de tasca Home dret Dona dret Home assegut Dona asseguda

Precisió 109-119 103-113 90-110 80-100

Muntatge lleuger i PVD 99-109 87-98 68 65

Pesada / escriptura 85-101 78-94 74-78 70-74

En tasques minucioses el pla de treball s’eleva almenys 10 cm. En tasques pesades de notables esforços el pla de treball s’ha de rebaixar almenys 10 cm més a partir del nivell
normal.
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Tanmateix les referències indicades en la taula 3.2 s’han d’acceptar amb precauci-
ons ja que ja hem vist la gran quantitat de factors que cal tenir en compte a l’hora
de situar l’altura del pla de treball en posició dreta. El pla de treball és convenient
que sigui regulable tant en altura com en inclinació.

Altura del pla de treball per a la posició d’assegut

A part de les diferents altures del pla indicades en la taula 3.2 hem d’indicar que
la seva altura està íntimament relacionada amb l’altura del seient, l’espessor de la
superfície de treball i el gruix de la cuixa, i sens dubte està en funció directa amb
les dimensions corporals.

La posició d’assegut és més còmoda que dreta i comporta menys riscos, però
una jornada sencera en aquesta posició també generarà problemes de salut.
El més recomanable és alternar les posicions de peu i assegut i anar movent
els diferents segments corporals.

Uns mitjans fàcils per adaptar el pla de treball als diferents usuaris els constituei-
xen les tarimes i els reposapeus. Permeten un ús segons la de-manda i tenen un
cost reduït.

Fixeu-vos en la figura 3.7 on s’indiquen les principals mesures que s’han de tenir
en compte en la posició assegut.

Figura 3.7. Principals mesures antropomètriques en la posició “asse-
gut”.

Mesures preventives per al disseny de plans de treball

Cal tenir en compte algunes mesures preventives en el disseny de plans de treball:

• Utilitzar taules de treball regulables.

• Per a taules fixes s’ha de dissenyar per a percentils alts, fins i tot per al percentil 95 i posar a
disposició tarimes i reposapeus.
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Efectes d’una situació inadequada del pla de treball

Alguns efectes en el disseny inadequat del pla de treball poden ser els següents:

• Pla de treball massa elevat. Repercuteix en l’elevació del braç, fet que comporta dolors a la
zona de les espatlles.

• Pla de treball massa baix. Repercuteix en més inclinació del tronc, fet que comporta molèsties
a la zona lumbar.

Angles de visió

Íntimament relacionats amb les zones d’abast i el disseny dels plans de treball hi
ha els angles de visió, tant verticals com horitzontals. Tenen molta importància
en feines que requereixen consulta de dades constantment: PVD, displays. En la
figura 3.8 es reflecteixen els diferents angles i les seves valoracions des del punt
de vista ergonòmic.

Figura 3.8. Angles de visió en els plans sagital i horitzontal

3.2.5 Els espais lliures del lloc

Cal tenir en compte els espais lliures verticals i laterals del lloc, l’espai per
col·locar les cames i els espais necessaris per efectuar operacions de manteniment
i reparacions.

La dimensió vertical mínima de l’espai de treball s’ha de calcular partint de les
dimensions del percentil 95 més els suplements corresponents al lloc específic.
Respecte a les dimensions laterals s’ha de seguir el mateix criteri si bé en aquests
casos les dimensions necessàries que cal tenir en compte són les dinàmiques, és a
dir, aquelles que valoren els moviments que ha de fer el treballador.

Respecte a les zones perilloses, aquestes s’han de situar més enllà de l’abast tant
dels membres inferiors com superiors. Les normes UNE-EN 811 i UNE-EN 294
fixen criteris de càlcul per delimitar aquests espais.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 67 Ergonomia. Fonaments. Disseny del lloc de treball

Si es dissenya per donar cabuda a les cames (per exemple, en feines davant d’una
taula d’escriptori, consoles, cabines...), s’ha de considerar el factor folgança, és
a dir, s’ha de considerar el P95 de la dimensió genollposterior. En aquest càlcul
s’ha de tenir en compte que el treballador ha de moure periòdicament les cames,
cosa que comporta fer una extensió de la part inferior de la cama de 30°.

Respecte a l’espai lliure vertical que ha de quedar entre el seient i la part inferior
del pla de treball s’ha de tenir en compte si s’han d’accionar pedals, fet que
comporta elevar les cuixes i genolls i en tot cas s’ha de preveure que el treballador
pugui creuar les cames.

Els espais lliures requerits en el lloc de treball també depenen de les postures
exigides per la tasca. En la figura 3.9 es mostren les dimensions mínimes que han
de tenir els esmentats espais en funció de la postura de treball que calgui adoptar
més les toleràncies segons el tipus de roba de treball.

Figura 3.9. Dimensions mínimes de treball segons diferents postures

D’altra banda, en el disseny dels llocs i de les màquines s’ha de tenir en compte
els espais lliures necessaris per efectuar les reparacions i tasques de manteniment.
Aquests espais poden ser menors que els requerits per fer les activitats ordinàries
però han de permetre la realització de les operacions citades de manera còmoda.
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NTP relacionades amb el
disseny del mobiliari

Aquestes són algunes NTP
relacionades amb el disseny

ergonòmic del mobiliari:

• 242. Ergonomia:
anàlisi ergonòmica dels
espais de treball en
oficines.

• 481. Ordre i neteja dels
espais de treball.

L’INSHT ens facilita les
mesures orientatives d’un

seient estàndard.

En la secció d’“Annexos”
trobareu un vídeo que ens

facilita idees per adaptar
mobles a persones

discapacitades.

3.3 Disseny ergonòmic del mobiliari

Atesa la gran varietat de mobiliari utilitzat i els nous dissenys que van apareixent
exposarem els requisits comuns aplicables a tot tipus de mobles:

• Ser estable i resistent al tipus de tasca que s’hagi de fer.

• Les parts amb les quals pugui entrar en contacte l’usuari han d’estar
dissenyades de manera que no produeixin lesions.

• Les vores, cantonades i sortints han d’estar adequadament arrodonits; el
radi de curvatura ha de ser almenys de 2 mm per a les arestes i de 3 mm per
a les cantonades.

• Els dispositius de regulació i els elements mòbils han d’estar dissenyats
perquè no es puguin accionar o moure de manera accidental. Les parts
lubrificades d’aquests dispositius han d’estar protegides de tal manera que
tant l’usuari com la seva vestimenta o els materials de treball no es puguin
tacar amb els lubricants.

• Les superfícies del mobiliari han d’estar constituïdes per materials de
baixa transmissió tèrmica; així, per exemple, s’hauria d’evitar l’ús de
superfícies metàl·liques que puguin romandre en contacte amb l’usuari, ja
que transmeten amb facilitat el fred i la calor.

• Per evitar reflexos o brillantors molestes a la zona de treball, les superfícies
han de tenir un aspecte mat.

• Els suplements inferiors sobre els quals es recolzi el mobiliari i, si escau, les
rodes de les cadires, han de disposar d’un sistema de fixació que en permeti
un reemplaçament fàcil en cas de ruptura o deteriorament.

3.3.1 El sistema cadira-taula

Malgrat que es poden detallar els requisits ergonòmics de la taula i de la cadira
separadament, s’ha de tenir present que el seient i la superfície de treball forma
una unitat equilibrada de manera que permeti adoptar la postura idònia. El sistema
cadira/taula de treball ha d’estar dissenyat de tal manera que possibiliti l’adopció
de bones postures.

La taula de treball

A part dels requisits generals que ha de reunir el mobiliari, la taula de treball ha
de complir els següents:
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En la secció d’“Annexos”
trobareu un vídeo que ens
presenta un nou model de
cadira d’oficina.

Dimensions per al disseny
del seient

Les principals dimensions
antropomètriques per dissenyar
el seient són:

• Altura del popliti

• Longitud popliti
posterior

• Amplada entre colzes

• Amplada de malucs

• Altura lumbar

• Altura d’espatlles

• Ha de disposar de prou espai per allotjar les cames amb comoditat i canviar
de postura, d’acord amb l’especificat anteriorment per als espais lliures del
lloc.

• L’espessor del tauler ha de ser el menor possible (es recomana no superar
els 6 cm) a fi que no dificulti la col·locació correcta de les cames quan
s’ajusta l’altura de la cadira de manera que els colzes quedin a l’altura de la
superfície de treball.

• Es recomana que l’altura del tauler de la taula sigui regulable. Malgrat que
aquest requisit no arriba a ser tan important com la regulació d’altura de
la cadira facilita l’adaptació del lloc a l’usuari sense necessitat d’haver de
recórrer a la introducció d’un reposapeus per a les persones més baixes.

• En cas que incorporin calaixos aquests han de ser fàcilment accionables des
de la posició de treball i respectar l’espai lliure per a les cames.

Adaptació del lloc de treball a les
minusvalideses físiques de la
treballadora.

El seient

En general, la cadira ha de ser estable i proporcionar a l’usuari el suport i equilibri
necessaris per a l’execució de la tasca; un bon disseny de cadira és el que permet un
bon repartiment de les pressions originades pel pes de l’usuari sobre les diferents
superfícies de suport: seient, respatller reposabraços i reposapeus. Si el seient no
proporciona l’equilibri i confort suficients, l’usuari es veu forçat a adoptar postures
incòmodes. Per aquesta raó s’aconsella que l’adquisició de seients es faci tenint
en compte una sèrie de dades i característiques de disseny.

Si bé el disseny òptim depèn de la tasca que es faci, hi ha una sèrie de requisits
generals de disseny ergonòmic que ha de reunir tota cadira de treball. Els més
importants són els següents(les mesures indicades són orientatives):

• L’altura del seient ha de ser ajustable dins d’un rang que cobreixi la
variabilitat antropomètrica del col·lectiu de potencials usuaris. El marge
d’ajustament sol variar entre 380 i 500 mm Si l’altura del seient és fixa
s’hauria de dissenyar per al percentil 5 per tal que el 95% dels usuaris puguin
recolzar els peus al terra. Si es dissenya per a percentils més elevats, per
exemple per al 50%, s’ha de posar un reposapeus a disposició.

Hem d’advertir que en seients amb rodes regulables en altura de llarg
recorregut que impedeixen posar els peus al terra, han d’anar proveïts de
sistema de frenada.

• La profunditat del seient s’ha de poder ajustar de tal manera que l’usuari
pugui utilitzar eficaçment el respatller sense que la vora davantera de la
cadira li pressioni la part posterior de les cames. L’esmentada vora ha d’estar
adequadament arrodonida.S’ha de dissenyar per al percentil 95. Profunditat
compresa entre 380 i 420 mm.
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• El respatller ha de proporcionar a l’usuari un suport adequat per a l’esquena
especialment a l’altura de la zona lumbar. Per a això, ha de ser regulable en
altura i inclinació i tenir una suau prominència a l’altura de la zona lumbar.
Ha de facilitar que el pes corporal es projecti en el seient a través de les
natges.

• Les superfícies del seient i del respatller han de ser fermes i lleugerament
amollides, a fi de permetre la distribució adequada de pressions. El pes del
cos ha de descansar per mitjà de les natges, no de les cuixes. Així mateix, els
materials emprats per a les esmentades superfícies han de ser permeables a
l’aire i el vapor d’aigua.

Les característiques concretes del seient adequades són:

– L’amplària s’ha de dissenyar per al percentil 95. Compresa entre 400
i 450 mm.

– Seient embuatat, d’escuma de 20 mm d’espessor sobre una base rígida,
recoberta amb una tela flexible i permeable a l’aire i al vapor d’aigua,
com també permetre’n una neteja periòdica sense deteriorar-se.

– Vora anterior del seient inclinat (gran radi d’inclinació).

Des de fa alguns anys s’han
desenvolupat nous dissenys de

cadires entre els quals es pot
destacar el disseny kneeling. Aquest

tipus de cadira es caracteritza
perquè disposa d’un seient fortament
inclinat cap endavant i l’absència de

respatller.

• A sota del seient hi ha d’haver espai suficient perquè l’usuari pugui situar
els peus a sota de la cadira quan s’aixequi.

• Tots els mecanismes d’ajust han de ser fàcilment accionables des de la
posició d’assegut i estar dissenyats a prova de canvis accidentals.

• Les cadires poden anar equipades amb reposabraços, llevat que aquests
interfereixin en els moviments necessaris per fer la tasca. Disposarà d’un
encoixinat per al colze. Els reposabraços compleixen diverses funcions,
suporten el pes dels braços i ajuden l’usuari a asseure’s o aixecar-se i així
mateix proporcionen gran estabilitat a la mà. La forma dels reposabraços
serà plana amb els vorells arrodonits. Les característiques principals dels
reposabraços són:

– Amplada: 60-100 mm
– Longitud: la que permeti recolzar l’avantbraç i el cantell de la mà.

• A fi d’augmentar l’estabilitat, es recomana l’ús de cadires amb cinc suports
al terra que seran de rodes si es requereix certa mobilitat.La longitud de les
potes serà almenys igual a la del seient (380-450 mm).

• Un element auxiliar del sistema cadira/taula és el reposapeus, cas que no es
pugui regular l’altura de la taula. El reposapeus ha de ser independent de la
cadira i de la taula i les seves dimensions han de ser suficients per permetre
el suport dels peus i cert canvi de postura. Els principals requisits que ha de
complir són els següents:

– La seva altura ha de ser ajustable.
– La seva inclinació ha de ser regulable entre 0° i 25°.
– La superfície superior i els suports del terra han de ser antilliscants.
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4. Màquines i eines de treball; els dispositius d’informació i els seus
comandaments

Són comptades les feines que només requereixen l’esforç humà per fer-se. En la
immensa majoria de feines, l’esforç humà es combina amb artefactes de diversa
naturalesa que contribueixen a l’obtenció dels objectius plantejats.

El concepte de màquina és molt ampli ja que inclou les màquines en la seva
vasta varietat de classes: maquinària industrial, maquinària mòbil, de transport
i elevació... i les màquines eines.

Les màquines es poden incloure, al seu torn, en el terme extremadament ampli
d’ “equips de treball”, que engloba per exemple els equips a pressió, els equips
de soldadura, els compressors... i també s’inclouen en aquest concepte totes
aquelles parts de les instal·lacions d’un procés que no tenen elements mecànics
en moviment, però que necessiten o comporten canvis energètics; per exemple,
els forns, els intercanviadors de calor, etc.

Models de diferents tipus de
maquinària antiga

Un component inseparable de les màquines el constitueix el quadre d’indicadors
i senyals informatius que juntament amb l’equip de comandaments constitueixen
els elements a través dels quals interactua el treballador.

4.1 Concepte de màquines

La definició reglamentària de màquina, a efectes preventius, ens la proporciona
l’RD 1435/92.

Definició de màquina en l’RD 1435/1992

S’entén per màquina un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un almenys
haurà de ser mòbil i, si escau, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de
potència, o d’altres, associats de manera solidària per a una aplicació determinada, en
particular per a la transformació, tractament, desplaçament i condicionament d’un material
(art. 1, apartat 2).

També es considerarà com a màquina un conjunt de màquines que, per arribar a un mateix
resultat, siguin disposades i accionades per funcionar solidàriament.

Es considerarà igualment com a màquina un equip intercanviable que modifiqui la funció
d’una màquina, que es posi en el mercat per tal que l’operador l’acobli a una màquina, a
una sèrie de màquines diferents o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça
de recanvi o una eina.
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Disseny de les màquines

Les màquines han d’estar
dissenyades de manera que en

utilitzar-les afavoreixin
l’adquisició d’una bona postura

amb moviments harmònics i a un
ritme natural.

Consideracions en el
treball amb màquines

Segons la Norma ISO 6385 per
implantar les mesures adequades
davant del treball amb màquines

s’han de considerar:

• Les variacions de
vigilància i capacitat de
treball segons sigui de
dia o de nit.

• Diferències de capacitat
de treball segons
individus i edat
d’aquests.

• Necessitat de
desenvolupament
personal que tingui el
treballador i exigències
organitzatives que
comporti.

El treball a les màquines

Des del punt de vista ergonòmic,
sobre el treball a les màquines

s’haurien d’incidir sobre els
aspectes següents:

• Posició i moviments
que fa el treballador.

• Disseny i ubicació dels
indicadors (senyals de
la màquina) i
comandaments.

• Elaboració
d’instruccions escrites
de treball.

• Formació adequada i
específica davant de
màquines especials amb
riscos greus i molt
greus.

Les característiques fonamentals de les màquines són les següents:

1. Utilitzen una font d’energia exterior diferent de la humana, ja
sigui l’energia elèctrica, hidràulica, pneumàtica, la d’un motor de
combustió.

2. Tenen elements fixos i altres mòbils que poden girar o desplaçarse a
gran velocitat i amb enorme potència.

3. Estan dissenyades per fer una tasca concreta en què gairebé sempre
intervé l’home.

Les característiques de les màquines són precisament les que les fan perilloses,
tant per la font d’energia que utilitzen com pels elements mòbils que giren o es
desplacen i per la gran varietat de contaminants que emeten.

Com a principi ergonòmic de caràcter general aplicat a les màquines podem
afirmar que una màquina dissenyada i instal·lada amb criteris ergonòmics
resulta determinant tant per al sistema productiu com per al treballador que
l’hagi d’utilitzar. Igualment s’han de preveure aquests criteris per a les
operacions de revisió, manteniment, muntatge i desmuntatge.

4.1.1 Requisits ergonòmics en les lleis i en normes tècniques

En la normativa de caràcter preventiu sobre màquines, eines i equips de treball
s’exigeixen una sèrie de requisits ergonòmics tant en el procés de disseny com
en les fases de trasllat, muntatge, utilització, revisió, reparació i retirada amb la
finalitat d’evitar o almenys, reduir al mínim les molèsties, la fatiga i la tensió
psíquica.

L’RD 5/2000, sobre infraccions i sancions en l’ordre social dóna contingut
sancionador a les exigències ergonòmiques del grup de normes citades per tal
com sanciona com a infracció greu un deficient disseny de les màquines, eines i
equips de treball, si és que aquest comporta un risc greu.

Article 12, apartat 16.b, de l’RD 5/2000, de la Llei sobre infraccions i sancions en
l’ordre social

[Son infraccions greus] “les que suposin incompliment de la normativa de prevenció de
riscos laborals, sempre que l’incompliment esmentat creï un risc greu per a la integritat
física o la salut dels treballadors afectats i especialment en matèria de:

[...]

b) Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels llocs de treball,
eines, maquinària i equips.”

Per la seva part, l’RD 1435/1992, sobre màquines, en l’annex I, apartat 1, regula
els requisits essencials de seguretat i salut a les màquines. En l’apartat 1.1.2
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit
trobareu informació sobre
les consideracions
ergonòmiques al disseny
de màquines-eines.

d’aquest annex es dicten alguns principis ergonòmics per integrar la seguretat. Al
llarg del desenvolupament d’aquest annex es prescriuen una sèrie de requisits en
el disseny respecte als punts següents:

• Al transport i manipulació

• Als seus comandaments i senyals

• Als riscos de caràcter mecànic i d’altres en general i a les seves mesures
preventives

• A les operacions de manteniment

Igualment es prescriuen normes per a màquines sectorials i per a la seva correcta
utilització.

Apartat 1.1.2 de l’annex I de l’RD 1435/1992

“d) En les condicions previstes d’utilització, s’hauran de reduir al mínim possible la molèstia,
la fatiga i la tensió psíquica (estrès) de l’operador, tenint en compte els principis ergonòmics.

e) El fabricant, en l’etapa de disseny i de fabricació, tindrà en compte les molèsties que pot
sofrir l’operador per l’ús necessari o previsible d’equips de protecció individual (per exemple,
calçat, guants, etc.).”

Per la seva part, l’RD 1215/1997 d’equips de treball, a l’article 3.3. diu que per
a l’aplicació de les disposicions mínimes de seguretat i salut previstes al present
reial decret, l’empresari tindrà en compte els principis ergonòmics, especialment
pel que fa al disseny del lloc de treball i la posició dels treballadors durant la
utilització de l’equip de treball.

Respecte a les normes tècniques la base de partida la va constituir la Norma ISO
6385:198114 - Ergonomic Principles in the Design of Work System. S’hi declara-
ven els fonaments de l’aplicació dels principis ergonòmics al disseny dels sistemes
de treball. Tanmateix, en l’actualitat es disposa d’una nova versió ISO 6385:2004,
molt més àmplia i adreçada als processos de disseny de sistemes, incloent-hi
l’assignació de funcions a operadors i màquines, el disseny de tasques...

4.1.2 Criteris de distribució i localització de les màquines

Una adequada distribució de l’espai de treball requereix tenir en compte els criteris
següents a l’hora de distribuir les màquines:

• Preveure l’espai necessari per efectuar les operacions tant habituals com
de manteniment, reparació i substitució. S’ha de preveure l’espai dedicat
a dipòsit del material en desplaçament (matèries primeres i productes
elaborats) i a equips i eines necessàries.

• Col·locació de les màquines amb prou separació de les parets i paraments
que poguessin entorpir moviments continus o ocasionals dels treballadors
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És recomanable la
distribució dels llocs per

cèl·lules de treball, sempre
que el procediment ho

permeti.

(neteja, reparacions...). És convenient deixar un espai lliure al voltant de les
màquines i aconsellable deixar un espai lliure d’1 metre de les parets.

• Les instal·lacions de subministraments a les màquines: xarxa elèctrica, aire
comprimit, aigua, gas, no han d’entorpir les operacions i s’ha de tenir
prevista la col·locació, preferentment suspesa perquè no ocupin espai útil
ni zones de passada.

• Col·locar les màquines amb criteris racionals: bé en consideració al procés
productiu col·locant les màquines per seqüències lògiques operatives, bé
per grups funcionals, bé si han d’estar atesos per un o diversos treballadors
o qualsevol altre criteri que doni resposta a alguna exigència. Els tipus de
distribució més utilitzats són:

– Col·locació lineal segons el procés productiu. Té l’avantatge que
aprofita el desplaçament del material per incrementar-hi valor afegit
(s’hi van fent operacions). Si han de ser ateses diverses màquines per
un treballador aquest tindrà un excés de desplaçaments.

– Col·locació en forma de U. Aquesta distribució permet que un
treballador pugui controlar contínuament les màquines amb menys
desplaçament.

– Col·locació per grups funcionals. Ha estat una distribució tradici-
onal en la indústria ja que en agrupar les màquines entre si per la
realització de les mateixes funcions facilita més especialització del
treballador però també sol portar aparellades les conseqüències del
treball monòton i repetitiu i en molts casos també aïllat.

– Col·locació per cèl·lules. Cada una d’aquestes cèl·lules engloben les
diferents màquines que es requereixen per a la realització d’un pro-
ducte o part d’aquest. Cada un dels treballadors de la cèl·lula controla
el maneig de totes les màquines, fet que ofereix més flexibilitat a la
producció i un major enriquiment del treball.

Instal·lacions de subministrament
adequades a qualsevol equip

4.2 Eines

S’entén per eina qualsevol instrument o accessori d’ús manual utilitzat per a la
realització d’un treball. Es pot activar per la força humana o bé per diferents tipus
d’energia: elèctrica, vapor, pneumàtica...

Des de sempre l’home s’ha interessat a concebre eines manuals que siguin
adequades a l’activitat que ha de fer. Hi ha eines que han anat evolucionant
en la seva mida i disseny però encara perduren eines dissenyades en períodes
prehistòrics tal com van ser concebudes.

S’ha d’utilitzar per a cada funció
l’eina adequada.

Malgrat l’automatització dels procediments, el seu ús encara és molt comú, i pot
ser un factor de risc tant un disseny deficient com una utilització inadequada.
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En la secció “Annexos”
trobareu un document
sobre criteris d’utilització
de diferents tipus d’eines.

Eines mecàniques o
energitzades

Respecte a les eines mecàniques
o energitzades s’ha de
considerar:

• Que el nivell de
qualificació ha de ser
acuradament controlat
per ser les seves
prestacions superiors a
les manuals.

• Que el seu sistema de
subjecció ha de
permetre que tot el cos
pugui transmetre i
absorbir tota la força
necessària.

• Que les vibracions han
d’estar minimitzades.

Lesions més comunes amb eines

Aquestes són algunes de les lesions més habituals quan s’usen eines:

• Síndrome del túnel carpià. Es produeix per esforços repetitius amb flexió, extensió o torsió
del canell. També per desviació radial o cubital.

• Tendinitis. Afavoreix la seva aparició els esforços repetitius en extensió o flexió de canell i en
desviació cubital.

• Tenosinovitis. Sol estar relacionada amb operacions en què s’ha d’empènyer amb el canell
en qualsevol posició no neutra de la mà. (Que no sigui la posició de referència.)

El disseny de les eines s’ha d’efectuar partint de la funció per a la qual són
requerides, a les dimensions dels possibles usuaris i a l’aplicació del mínim
esforç possible.

Les eines generalment es componen de cap i mànec. El cap és la part que fa
l’operació i el mànec és la zona d’interacció i sobre la qual es fa el disseny
ergonòmic.

Hi ha molta varietat d’eines i cada dia n’apareixen nous tipus i dissenys. A
efectes classificatoris es poden agrupar de les maneres següents segons el criteri
diferenciador utilitzat:

• Per l’energia necessària per fer-les funcionar es classifiquen en eines ma-
nuals i mecàniques, encara que és més aclaridora la terminologia que les
agrupa en eines “sense energitzar” i “energitzades”, ja que ambdues són
eines manuals.

• Pel tipus d’operació realitzada es classifiquen en eines de percussió, de
contacte, de tall i de perforació.

• Pel tipus de prensió que exerceixen els dits i la mans del treballador es parla
d’eines de pinça, de ganxoode força.

4.2.1 Requisits de disseny que ha de reunir una eina

Entre els requisits comuns aplicables a l’eina en el seu conjunt, com un tot únic,
destaquen:

• Que sigui efectiva, és a dir, que exerceixi la funció tal com va ser concebuda.

• Que redueixi al mínim la fatiga procurant que l’esforç sigui el menor
possible.

• Que l’eina, i en particular la seva zona d’agafament, s’adapti a l’anatomia
de la mà i el canell i a les seves dimensions.
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Classes d’eines per les
operacions

Hi ha diverses classes d’eines
per les operacions:

• Eines de pinça: es
realitza l’esforç entre el
polze i el dit índex.

• Eines de ganxo: actuen
tots els dits excepte el
polze.

• Eines de força: tots els
dits envolten l’objecte
de manera que
s’aconsegueixi el
màxim contacte amb el
palmell de la mà.

• Que estigui adaptada a la capacitat del treballador i pugui ser utilitzada
indistintament per dretans i esquerrans.

• Que satisfaci les necessitats de pressió i força.

• Que proporcioni retroinformació a l’usuari. La mà ha de notar la textura, la
pressió, la resistència... d’allò que es manipula.

• Que el material amb què estan fabricades no sigui inadequat a l’ús que
habitualment s’ha de donar a l’esmentada eina.

• Que ha de tenir poc pes, llevat que aquest sigui utilitzat per incrementar
l’acció requerida. El pes ha d’estar distribuït de manera equilibrada.

• Que estigui dissenyada per ser utilitzada el màxim de propera al cos per
evitar l’excés de càrrega estàtica de treball.

• Que el seu ús eviti que es produeixi la torsió del canell.

• Que el seu disseny faciliti els agafaments de manera canviant. No són
adequats els agafaments excessivament anatòmics per la seva invariabilitat
de postura, llevat que s’hagi dissenyat per a una postura concreta en una
situació específica.

• Que com a criteri general, estigui dissenyada per al percentil 5 i per a la
força de la dona.

Com que el contacte amb l’eina s’estableix a través del mànec les condicions de
seguretat i eficàcia depenen en gran mesura de com està dissenyat aquest. Així en
el seu disseny s’haurien de complir els requisits següents:

Els mànecs han de tenir amplitud
suficient i un topall al final per evitar

que llisqui l’eina.

• Que s’adapti a la postura natural d’aprehensió de la mà i permeti la major
superfície de contacte amb aquesta. S’ha de considerar el fet que l’usuari
porti EPIS, per la qual cosa s’ha de dissenyar preveient aquesta exigència.

• Que s’evitin els agafaments llisos i relliscosos i les empunyadures amb
arestes i estries si s’ha de fer gran esforç.

• Que es dissenyin resguards o topalls al final del mànec per evitar lliscaments
i aplicar més força.

• Que tingui una curvatura i una longitud adequada a les característiques de
la mà. La longitud oscil·larà entre 100 a 25 mm. L’espai lliure per als dits
serà almenys de 70 mm.

• Que tingui un diàmetre entre 30 i 40 mm per a les d’agafament de força
i no menor de 6 mm per a les de precisió, encara que són preferibles les
formes que evitin que l’eina roti dins de la mà mentre es fa la tasca. (S’han
d’evitar en la mesura possible les formes circulars.) Per a agafaments de
ganxo (agafen quatre dits deixant lliure el polze) el diàmetre del mànec
estarà entre 30-55 mm.
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Podeu ampliar la
informació sobre els
diversos requeriments
ergonòmics de les eines
manuals, en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

• Que permeti en la seva utilització que la mà romangui en posició recta
respecte a l’eix longitudinal del braç. És el que s’anomena romandre en
la posició de referència.

Aprecieu les posicions correctes de
treball, que són aquelles que
permeten no doblegar el canell en
els dibuixos. Les posicions
incorrectes són les dues intermèdies.

La posició de referència de la mà és aquella en la qual l’eix d’aquesta
passa pel tercer dit i el tercer metacarpià està en prolongació amb l’eix de
l’avantbraç.

4.2.2 Requisits d’utilització de les eines

La utilització de les eines no hauria de comportar riscos afegits. Amb aquesta
finalitat l’eina ha de facilitar que el canell estigui recte mentre es fa servir, per la
qual cosa l’angle entre l’eix longitudinal del braç i el del mànec ha d’estar comprès
entre 100° i 110°.

Respecte a la utilització, molt recomanable, d’eines suspeses en els llocs de treball
s’ha tenir en compte:

• Que l’eina no interfereixi amb els moviments del treballador.

• Que si els usuaris són diversos el punt d’agafament de l’eina s’ha de situar
en el percentil més baix (normalment P) o bé fer-la regulable en altura.5

• Que el mecanisme de suspensió sigui estable i segur.

La utilització d’eines de precisió exigeix tenir suports propers, per la qual cosa:

Cal tenir un lloc per guardar cada
una de les eines.

• Hi hauria d’haver un suport proper al punt d’operació per recolzar la mà, el
canell o l’avantbraç.

• En cas que sigui necessari, s’hauria de preveure l’ús de suports regulables.

• No s’han de fer grans esforços, més aviat l’eina s’ha de guiar amb els dits.

Té una gran importància des del punt preventiu que l’empresa instauri un adequat
sistema de gestió efectiu de les eines que permeti que puguin adquirir-les, utilitzar-
les, conservar-les i eliminar-les de manera eficaç. És important, també, impartir
formació sobre això i adjudicar a cada treballador les seves eines personals.

4.3 Dispositius d’informació i de comandament

En l’àmbit laboral cada vegada és més freqüent el maneig de quantitats ingents
d’informació de tot tipus que ens arriba per mitjà de dispositius de presentació de
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Display(DPI) significa
dispositiu de presentació de

la informació.

dades que constitueixen el que es coneix com a interfície de comunicació màquina-
persona.

Atesa la rellevància preeminent que un bon sistema de comunicació eficaç té per
a l’organització de què es tracti, l’ergonomia s’ocupa de dissenyar sistemes la
informació dels quals s’entengui correctament.

La màquina ens envia la seva informació per mitjà de dispositius de presentació de
dades o displays i l’usuari, prèvia interpretació de la informació rebuda, interactua
amb la màquina a través de comandaments i controls. És, a més, molt convenient
que aquest procés es tanqui amb un senyal de control de la màquina que ens informi
del resultat de l’acció.

Figura 4.1. Display

Per indicador o displays’entén qualsevol dispositiu utilitzat per presentar
la informació, de manera codificada, a través de senyals amb un significat
establert per endavant.

El disseny del lloc de treball ha d’estar orientat a reduir al màxim la fatiga mental
i a assegurar la fiabilitat del sistema. En el disseny s’han de tenir en compte cada
una d’aquestes fases:

1. Percepció dels senyals. S’ha de tenir present la manera com es presentarà
la informació, el senyal més adequat, el sentit implicat...

2. Interpretació de la informació rebuda. S’han d’usar senyals i símbols
fàcilment comprensibles per tothom, i de significat universal.

3. Emissió de la resposta. Aquesta fase comporta el disseny i l’elecció dels
controls, distribuir el lloc de treball, dissenyar plafons de comandaments.
En la figura 4.1 podeu veure les tres fases descrites.

La informació es pot rebre a través dels cinc sentits, si bé habitualment s’utilitzen la
vista i l’oïda, en menor mesura el tacte i, rares vegades, l’olfacte i el gust. Depenent
de les circumstàncies del lloc i centre de treball serà més adequat utilitzar uns
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Els displays

Els dispositius de presentació de
dades o displaysproporcionen
informació sobre l’estat del
sistema; aquesta informació, una
vegada percebuda per l’operador,
ha de ser interpretada per poder
prendre la decisió més adequada
i emetre la corresponent resposta
a través dels controls
d’accionament.

S’ha de procurar tenir el
mínim de dispositius
informatius per evitar
sobrecàrrega informativa.

És aconsellable que
consulteu l’NTP 241, que
tracta sobre els
comandaments i senyals de
les màquines.

dispositius o d’altres. Reproduïm en la taula 4.1 els criteris de l’INSHT per
seleccionar el senyal visual o auditiu.

Taula 4.1. Criteris de l’INSHT per seleccionar un senyal visual o auditiu en els displays

Senyals visuals Senyals auditius

Sistema acústic sobrecarregat.
Llocs de treball fixos
Ambient sorollós
Missatge llarg
Informació complexa
Dades que han de ser contrastades
No es requereix resposta immediata

La informació és curta i simple
Sistema visual sobrecarregat
Receptor en moviment
Camp de visió limitat
La informació és momentània
Es requereix resposta immediata
No és necessària una referència posterior
Soroll ambiental baix
Intensitat lluminosa elevada
És necessària una adaptació a la foscor

El tipus d’indicador serà diferent segons que hagi de fer servir per efectuar una
lectura de precisió o per distingir únicament dos o tres estats de manera qualitativa.

En el disseny dels quadres de presentació de la informació cal tenir en compte tres
aspectes relacionats directament amb la percepció:

1. La detecció del senyal. En aquest punt s’ha de fer atenció als paràmetres
físics de l’estímul: intensitat del senyal, brillantor, mida, contrast entre els
missatges i continguts del senyal i el fons sobre el qual destaquen...

2. La discriminació del senyal. Aquí ens interessa estudiar els aspectes que
permeten reconèixer i distingir el senyal de d’altres: to d’un so, forma, color,
codis, etc.

3. Interpretació. En aquest nivell es tracta d’analitzar els aspectes que
determinen la comprensió de la informació: símbols, tipus d’indicador,
contingut del missatge, vocabulari...

En general, el tipus de dispositiu indicador o display s’ha de triar d’acord amb els
requeriments següents:

• Velocitat de transmissió del senyal.

• Precisió de la informació.

• Grau de sensibilitat.

4.3.1 Els indicadors visuals

Per dissenyar aquest tipus d’indicadors s’han de tenir en compte les característi-
ques i limitacions de la naturalesa humana. La visibilitat d’un objecte depèn en
gran mesura de les variables següents:

• Distància en la qual es trobi l’observador.

• Mida de l’objecte.
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Generalment es rep més del
80% de la informació
exterior per la visió.

• Factors individuals del treballador.

• Condicions de lluminositat.

Un objecte només es pot veure complet quan la seva distància a l’ull és més gran
que el doble de la seva mida. La mida de la imatge a la retina es redueix a la meitat
en duplicar la distància entre l’observador i l’objecte.

El camp visual inclòs per tots dos ulls és aproximadament de 180° en el pla
horitzontal i d’uns 130° en el pla vertical (60° per sobre de la línia de visió i 70º per
sota d’ella). No obstant això, la percepció els detalls més fins només es produeix
dins d’un angle molt petit, de 0,5° o 1°. Fora d’aquesta zona es troba l’àrea de
visió perifèrica, en la qual la percepció dels detalls es va fent cada vegada menys
precisa a mesura que augmenta la distància a la línia de visió.

Els indicadors de consulta més freqüent estaran col·locats dins d’un angle de visió
de 20-50° sota l’horitzontal dels ulls.

En la figura 4.2 s’aprecien les zones de visió recomanades per situar els dispositius
d’informació.

Figura 4.2. Diferents angles de visió en el pla sagital

En relació amb la col·locació dels indicadors o displays cal tenir en compte
també els factors individuals, entre els quals es troba la reducció de la capacitat
d’acomodació visual en funció de l’edat o presbícia (taula 4.2).

Taula 4.2. Distància mitjana de visió
nítida segons l’edat de l’observador

Edat en anys Distància en cm

16 8

32 12

44 25

50 50

60 100
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La forma dels indicadors
visuals

Segons la seva forma, els
indicadors poden ser:

• Quadrats (finestra)

• Rectangulars

• Circulars

• Semicirculars amb
diferents graus
d’obertura

• Horitzontals

• Verticals

Respecte a les condicions d’il·luminació s’ha de controlar la intensitat lluminosa,
els contrasts, els reflexos i el rendiment cromàtic.

Tipus d’indicadors visuals

La informació visual es pot facilitar bé amb llums o amb indicadors de dades.

Els llums s’utilitzen per indicar operacions concretes d’un procediment: iniciar-
apagar, temperatura, accessos oberts, funcionament segons les condicions previs-
tes...

Quan es tracta d’indicar una situació de perill es fan servir les alarmes. En aquests
casos és convenient sincronitzar el senyal visual amb un senyal auditiu, és el
que s’anomena “redundància informativa”. El tipus de color adequat i la seva
forma d’emissió: contínua, intermitent... estarà en funció del procés representat
i de l’entorn que envolta el senyal procurant que aquest sigui perceptible i fàcil
d’interpretar. L’acció de resposta ha de correspondre a un estereotip dinàmic
esperat.

Respecte al color concret és convenient que s’adeqüi a les operacions que tradici-
onalment s’hi associen. En la taula 4.3 es reprodueixen aquestes relacions.

Taula 4.3. Significat dels colors al món laboral

Color Significat

Vermell Mal funcionament. Error. Perill. Detenir l’acció.

Ataronjat Calent. Possible perill.

Groc Retard. Comprovar. Precaució.

Verd Endavant. Dins dels límits. Seguretat. Acceptable. Preparat per a l’acció.

Blanc Funció. Acció en curs.

Els indicadors de dades es poden classificar en analògics i digitals.

Als indicadors analògics la informació és subministrada per una longitud, un
angle o una altra dimensió. Normalment es presenta per la posició que ocupa
un índex sobre una escala (per exemple, la posició de les agulles d’un rellotge
tradicional).

Els dials i quadrants poden donar una lectura quantitativa i/o qualitativa. Els
qualitatius permeten verificar els estats del sistema recorrent a codis de colors.

Models analògics d’escala fixa i
escala mòbil

Dins dels analògics es distingeix entre els d’escala fixa o d’escala mòbil. En els
d’escala fixa l’agulla es mou sobre l’escala graduada. Solen ser més satisfactoris
ja que l’agulla mòbil facilita la lectura. En els d’escala mòbil és l’agulla la que
roman immòbil i és l’escala la que va oscil·lant sobre l’agulla o indicador. Són
més apropiats quan s’ha de reflectir un grup ampli de valors.

En els indicadors digitals (numèrics i alfanumèrics) la informació és subministra-
da mitjançant números o lletres. Poden ser mecànics de tambor rotatori o digitals.
S’utilitzen quan és imprescindible informar del comportament d’un paràmetre a
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través de números per a un valor precís i per a lectures estàtiques, però no són
adequats per a variables amb canvis elevats.

Solen tenir un petit volum però les seves xifres i lletres són prou grans en relació
amb el volum del display. Admeten possibilitat de codificació per colors.

En la taula 4.4 representem l’adequació dels indicadors i pantalles gràfiques a les
funcions consultades més comunament.

Taula 4.4. Tipus d’indicadors més adequats segons les demandes requerides

Funció Analògics
(punter mòbil)

Analògics
(escala mòbil)

Digitals Pantalla gràfica

Dades canvien amb rapidesa Adequat Regular Inadequat Adequat

Observar un canvi de valor al llarg del temps Adequat Regular Inadequat Adequat

Calcular el valor mitjà de les dades Adequat Regular Inadequat Adequat

Informació concreta i puntual de valor numèrics Regular Inadequat Adequat Regular

La figura 4.3 que reproduïm de l’INSHT ens aporta més informació.

Figura 4.3. Funcions més adequades segons tipus diversos d’indica-
dors

Font: INSHT

Sobre el nombre d’errors de lectura, en general presenten menys errors aquells
en els quals la relació entre les seves dues magnituds (alt llarg) coincideix amb la
unitat o està pròxima a aquesta. A mesura que la relació se separa s’incrementen
el nombre d’errors d’apreciació. Observeu en la figura 4.4 com els indicadors de
forma de finestra (els que tenen més proporció entre les seves dues magnituds)
presenten un percentatge d’error menor que els de forma rectangular.
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Exemple d’altura de
caràcters segons la
distància

En un local amb una il·luminació
de 500 a 800 luxs, i el treballador
trobant-se a un metre de
distància del dispositiu, serà
apropiat una mida mínima de
lletra de 5 mm d’alt.

Figura 4.4. Percentatges d’errors de lectura segons els tipus
d’indicadors analògics

Requisits de disseny dels indicadors visuals

La visibilitat d’un objecte depèn, entre altres factors, de la mida de l’objecte.
Analitzem aquest factor i necessitem els requisits suficients perquè el dispositiu
informatiu reuneixi els requisits adequats de mida i disseny.

1) La mida dels seus elements ha de ser suficient per garantir una bona lectura en
la distància habitual de treball i han de contrastar sobre el fons per garantir-ne la
llegibilitat.

2) Els caràcters han de ser proporcionats en altura i amplada. Com a criteri de
referència reproduïm en la taula 4.5 la indicacions de l’INSHT.

Taula 4.5. Proporció dels caràcters segons
l’INSHT

Característica Proporció

Amplada 2/3 de l’altura

Espessor del traç 1/6 de l’altura

Interval entre línies 1/5 de l’altura

Interval entre caràcters 2/3 de l’altura

3) L’altura dels caràcters ha de ser proporcionada en la distància en la qual han
de ser vistos. En la figura 4.5 s’indica les mides dels caràcters (altura, amplada i
espessor de traç) en relació amb la distància en la qual han de ser vistos.

4) Com a mínim la separació dels caràcters de l’escala ha de ser d’1 mm.

5) Els caràcters utilitzats han de ser fàcilment discriminables, és a dir, que no es
produeixin confusions entre certs caràcters com ara: (C-G), (X-K), (8-B), (D-O-
Q) i (5-S).

6) El sistema de numeració ha de ser el decimal.

7) Les divisions principals de les escales s’han de diferenciar amb facilitat. Cada
cert nombre de dades han d’anar remarcades: per exemple, cada 5 o cada 10
unitats.

8) L’agulla no ha de tapar els caràcters numèrics, per la qual cosa han de ser fora
de la zona del moviment de l’agulla.
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Respecte a la
representació dels

caràcters en pantalles
gràfiques, consulteu el

nucli d’activitat “El treball
amb pantalles de

visualització de dades”
d’aquesta unitat didàctica.

Diferència entre indicadors
i alarmes

La diferència fonamental entre
indicadors auditius i alarmes
arrela que aquells no porten

afegit el component d’
“urgència”.

9) En els d’escala fixa el quadrant ha de ser visible en la seva totalitat.

10) És recomanable utilitzar marques i colors per assenyalar rangs d’accions
permeses. Per exemple, indicar zona de pressió en vermell que no ha de ser
sobrepassada.

Figura 4.5. Mida de caràcters en relació amb la distància en la qual han de ser vistos

4.3.2 Els dispositius acústics

Es poden utilitzar com a indicadors i com a alarmes. Entre les particularitats
d’aquest tipus d’informació destaquem:

• La seva transmissió multidireccional, fet que és un avantatge important
perquè arribi la informació a l’operador amb independència de la seva
situació en l’empresa.

• El seu grau d’informació més gran recordada respecte a la informació visual.

• Tanmateix, té el desavantatge que pot ser interferida pel soroll de l’ambient.

La informació acústica es transmet de dues maneres: sota la forma de senyals
d’advertència i alarma i sota la forma de veu humana gravada o sintetitzada. En
la taula 4.6 indiquem quan és preferible acudir a una forma o una altra.

Taula 4.6. Selecció de sistemes d’informació acústica

Forma acústica Forma verbal

Missatges simples
Es coneix prèviament el significat informatiu
És necessari assegurar la percepció
Hi ha interferències amb altres senyals verbals

Missatges més flexibles
Per identificar la font informativa
Missatges no acordats prèviament
Intercanvi ràpid d’informació
Quan hi ha risc d’oblidar el senyal
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Aquesta classe d’indicadors són indicats per a les operacions següents:

• Per transmetre una informació que requereixi una resposta immediata com
els senyals d’advertència i emergència.

• Per donar indicacions precises sobre l’estat d’una màquina, equip de treball
(aturada-marxa, alt-baix)...

• Per indicar els canvis d’estat d’un sistema: posada en marxa, interrupcions,
superació de nivells de funcionament.

• Per cridar l’atenció sobre un aspecte concret.

• Per donar informació sobre l’estat d’un procés productiu.

• Quan el camp visual del treballador es trobi sobrecarregat.

• Quan el missatge és simple i curt.

• Si la tasca exigeix el desplaçament continu del lloc de treball.

En la taula 4.7 es descriu la classificació dels indicadors acústics atenent a la
naturalesa del contingut comunicat.

Taula 4.7. Classificació dels senyals auditius

Indicador acústic Contingut comunicat

Informatius Transmeten ordres que han de ser executades.

Alerta Situació a la qual s’ha de parar una atenció especial: brunzidor, campana,
telèfon...

Alarma Situació en la qual s’ha d’actuar amb rapidesa: botzina, xiulet intermitent...

Emergència Situació límit. Sirena.

Requisits de disseny dels dispositius acústics

Per fer el disseny d’aquests dispositius s’han de tenir en compte aquests requisits:

1. Freqüència. Deure d’estar compresa entre 500 Hz i 4.000 Hz, atès que la
màxima capacitat auditiva humana està compresa dins d’aquests límits.

2. Discriminació. Cada senyal acústic ha de ser fàcilment distingible dels
altres senyals; per a això es poden fer servir diferents tons, pautes, repetició
i ritme.

3. Precisió. Cada senyal ha de transmetre només la informació requerida per
l’operador. El senyal ha de ser clar, perquè sigui comprès unívocament i
s’evitin errors d’interpretació.

4. Compatibilitat. Els senyals s’han d’adequar als estereotips habituals: per
exemple, el so d’una sirena es relaciona amb un senyal d’emergència.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 86 Ergonomia. Fonaments. Disseny del lloc de treball

L’RD 1215/97 i la seva Guia
tècnica tracten àmpliament
els òrgans de control a les

màquines.

És aconsellable que
consulteu l’NTP 226, que

tracta sobre els
comandaments de les

màquines.

5. Aproximació. Quan el missatge és complex és aconsellable utilitzar
prèviament un senyal d’advertència per captar l’atenció.

6. Relació senyal/soroll. Els senyals acústics han de destacar clarament del
soroll ambient. Amb aquesta finalitat el nivell del senyal ha de ser 10 dB
superior al soroll de fons.

4.3.3 Comandaments i controls

El circuit comunicatiu home-màquina es tanca a través dels comandaments o
controls d’aquestes.

Un comandament és l’element del sistema persona-màquina a través del
qual l’operador transfereix energia mecànica o informació al sistema tècnic
per aconseguir funcions de control automàtic.

Els comandaments inclouen tant els botons de mà com els terminals que han de
ser activats amb el moviment humà (volants, pedals...). Per això cal considerar en
el seu disseny tant les característiques de la persona com el tipus de resposta.

Recordeu que s’ha de dissenyar per a les mesures dels percentils 5 i 95, llevat
de casos extrems que determinin extremar les mesures de seguretat,cas en què es
prendran les mesures de P1 i P99.

L’elecció dels comandaments i la seva ubicació s’ha de fer partint de les capacitats i
aptituds dels usuaris que bàsicament són les mesures antropomètriques estàtiques
i dinàmiques, les capacitats biomecàniques i perceptives, l’edat, l’experiència...
i tenint en compte els altres factors de la tasca concreta (exigències de la tasca,
dimensions d’espai, esforç físic requerit, ús d’EPI, nivell d’il·luminació...).

Les exigències que ha de satisfer un control depenen dels resultats buscats pel
desenvolupament del treball, però tots han de garantir:

• La seguretat de la maniobra

• La precisió de la maniobra

• La possibilitat d’una intervenció d’urgència

• La capacitat per transmetre l’esforç muscular aplicat

Respecte a l’actuació davant de les màquines cal donar formació als usuaris que
coneguin les fases del procés productiu i disposin a tota hora de la informació sobre
l’estat de la màquina o de l’equip de treball a fi que puguin actuar correctament
fins i tot en supòsits irregulars o excepcionals que es puguin presentar.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 87 Ergonomia. Fonaments. Disseny del lloc de treball

En el cas de treballadors
esquerrans el lloc de treball
requereix un estudi
específic.

Norma UNE-EN 894-1 de
seguretat en màquines

La Norma UNE-EN 894-1, de
seguretat en màquines estableix
els requisits ergonòmics per al
disseny de dispositius
d’informació i comandaments. A
aquest efecte:

• Han de ser fàcilment
identificables.

• Les exigències de força,
pressió i rapidesa no
han de superar les
possibilitats dels
usuaris.

• Han de tenir el mínim
nombre de controls.

• Han d’aprofitar els
moviments naturals
corporals.

• Han d’evitar
accionament
involuntari.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit
trobareu informació sobre
eines manuals.

Tipus de comandaments

L’elecció del comandament d’accionament està determinada per l’esforç muscular
exigit i el tipus d’accionament requerit respecte a la rapidesa i la precisió.

Les accions de precisió i rapidesa s’han de fer amb les mans i les de força,
amb els peus.

En relació amb la força que cal aplicar, es poden dividir els comandaments en dos
grans grups:

1. Els comandaments que exigeixen l’aplicació d’una força muscular rellevant
de manera més o menys contínua. Per exemple: palanques de control,
volants, manovelles i pedals, botons polsadors dret.

2. Els comandaments que només requereixen una petita força muscular, indi-
cats per a accions que requereixen rapidesa i/o precisió. Per exemple: tecles,
ratolins, polsadors, botons polsadors de mà, interruptors, selectors rotatius.

En la figura 4.6 representem el tipus més adequat de control segons quins siguin
els requeriments de força, rapidesa i precisió exigides per la tasca.

Figura 4.6. Diversos tipus de controls

Disseny dels comandaments

En el seu disseny ergonòmic s’han de tenir presents els condicionants següents:
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Cal tenir en compte la
possibilitat que hi hagi

treballadors daltònics que
confonen els colors vermell i

verd.

Recordeu que per
determinar l’abast

horitzontal s’ha de tenir en
consideració el percentil 5

femení.

1. Han d’estar dissenyats de tal manera que impedeixin l’accionament involun-
tari.

2. Han de ser fàcilment visibles i identificables i permetre apreciar-ne la cor-
respondència amb el senyal o senyals informatius corresponents. Quan en
un lloc de treball hi ha un cúmul de factors que augmenten les possibilitats
d’error en l’elecció del comandament adequat (com poden ser: nombrosos
comandaments, il·luminació insuficient, ús d’EPI, espais reduïts), per evitar
aquestes possibilitats es pot dissenyar el comandament adaptat a aquesta
finalitat.

3. És convenient considerar el límit de força acceptable en els comandaments
que requereixen esforç físic, tant en els moviments d’aprehensió (agafa-
ment) i pressió sobre el comandament.

4. Han de proveir informació quan són activats, és a dir, quan han de propor-
cionar retroalimentació, per exemple, resistència del control al moviment,
llums o sons en ser activats...

La disposició dels comandaments

En relació amb la col·locació dels comandaments respecte a l’operador cal tenir
en compte els requisits següents:

• Cal establir marges o zones lliures al voltant del treballador i per a l’accés
o circulacions pròximes.

• La ubicació dels comandaments ha d’evitar l’adopció de postures corporals
forçades.

• Els comandaments d’accionament han d’estar situats dins dels límits d’abast
de l’operador segons els criteris de freqüència d’ús i importància de l’acció
requerida. Han d’estar situats, per tant, davant el treballador i a l’altura del
colze o una mica superiors per evitar les postures forçades del cos i dels
braços.

• S’han d’evitar els errors de l’operari a causa de la càrrega mental que com-
porta el seu control, com que no hi hagi d’haver un excés de comandaments
o una disposició que faciliti controls involuntaris. En el cas d’un lloc de
control que requereixi utilitzar gran quantitat de comandaments, aquests
s’han de col·locar per criteri d’ús deixant les zones laterals del lloc per als
controls de menys ús.

• La seva disposició ha de permetre els canvis de postura i, si és possible,
alternar la postura de peu i asseguda. Igualment han de permetre la
utilització dels dos braços de manera proporcional.

• S’han de respectar les distàncies i angles òptims de visió de l’operari. Podeu
veure en la figura 4.7 les recomanacions que fa l’INSHT.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 89 Ergonomia. Fonaments. Disseny del lloc de treball

• Respecte a la separació adequada dels comandaments en el quadre de
control s’han de tenir en consideració la part del cos que ha d’accionar-los (i
si escau l’ús d’EPI) i del moviment realitzat a fi d’ajustar les mesures i que
no estiguin ni excessivament separats ni molt junts per suprimir els riscos
inherents que comportaria una separació deficient.

Figura 4.7. Angles de visió en el pla vertical en posició assegut

Disseny dels quadres de control

En el disseny dels quadres de control cal atenir-se als criteris següents:

• S’ha d’assegurar la visibilitat del comandament i s’han d’identificar elimi-
nant les possibilitats d’error o confusió de comandaments.

• Els comandaments més utilitzats s’han de col·locar davant de l’operador.

• L’altura dels comandaments utilitzats amb freqüència ha d’estar compresa
entre la del colze i la de l’espatlla de l’operador.

• Els comandaments situats davant de l’operador i lleugerament per sota de
l’espatlla són els que es localitzen amb més facilitat.

• Quan s’empren comandaments de palanca la força màxima es pot aplicar a
l’altura de l’espatlla quan es treballa dret i a l’altura del colze si es treballa
assegut.

• Quan una sèrie de comandaments s’utilitzen en una seqüència d’operacions
la seva posició relativa ha de respectar l’ordre de la seqüència efectuada
d’esquerra a dreta. S’han de col·locar seguint la seqüència d’operacions de
la màquina.
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NTP relacionades amb el
present NA

86. Dispositius de parada
d’emergència

226. Comandaments. ergonomia
de disseny i accessibilitat

241. Comandaments i senyals:
ergonomia de percepció

391. Eines manuals I

392. Eines manuals II

393. Eines manuals III

434. Superfícies de treball
segures I

435. Superfícies de treball
segures II

631. Riscos en la utilització
d’equips i eines portàtils,

accionats per aire comprimit.

729. Disseny de dispositius
d’informació visual

• El comandament que es correspongui amb un indicador ha d’estar situat a
sota o a la dreta d’aquest i el més a prop possible d’ell. És el que s’anomena
compatibilitat espacial o geomètrica.

• Cal tenir en compte la correspondència entre els moviments del coman-
dament i els del dispositiu informatiu de la màquina. Ens referim a la
compatibilitat de moviment del comandament i la indicació del display. Per
exemple, en un indicador analògic circular l’augment de qualsevol magnitud
(velocitat, pressió...) es correspon amb un gir d’esquerra a dreta i en aquest
sentit ha d’actuar el comandament corresponent per augmentar.

• Finalment cal procurar la compatibilitat entre l’ordre i la conseqüència.
L’acció que es vol aconseguir en accionar un comandament serà conseqüèn-
cia lògica del tipus de moviment del mateix comandament.

Relació d’accions i moviments associats

Engegada: gir cap a la dreta, cap amunt o en el sentit de les agulles del rellotge.

Apagament: moure cap a l’esquerra, cap avall o en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Moure cap a la dreta: sentit de les agulles del rellotge.

Moure cap a l’esquerra: sentit contrari a les agulles del rellotge.

Alçar: moure el comandament cap amunt o cap enrere.

Baixar: moure a baix o endavant.

Retreure: tirar cap enrere o cap amunt.

Estendre: empènyer endavant o cap avall.

Augmentar: cap amunt, dreta o en el sentit de les agulles del rellotge.

Reduir: cap avall, esquerra o en el sentit contrari a les agulles del rellotge.

Obrir una vàlvula: sentit contrari a les agulles del rellotge.

Tancar una vàlvula: sentit de les agulles del rellotge.
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És fonamental que domineu
l’RD 488/97 i la seva Guia
tècnica.

Heu de completar aquest
nucli d’activitat amb
l’estudi del nucli “La
il·luminació i el color” de la
unitat didàctica “Els
factors ambientals”, que
tracta sobre la il·luminació.

5. El treball amb pantalles de visualització de dades

La introducció dels equips informàtics en el treball ha aportat importantíssims
avantatges d’eficàcia productiva i ha reduït feines avorrides que habitualment es
feien (mecanografiar, fer càlculs mentals...), però també comporten nous riscos
que afecten els treballadors si el lloc de treball no és l’adequat.

La normativa específica actual sobre el treball amb pantalles de visualització de
dades (PVD) és resultat de la transposició de la Directriu 90/270/ CEE al Reial
decret 488/1997, de 23 d’abril. Per a l’aplicació i interpretació d’aquest Reial
decret l’INSHT ha elaborat la guia tècnica corresponent.

Es pot trobar una informació tècnica més detallada en les normes UNE-EN 29241
i UNE-EN ISO 9241, referides als requisits ergonòmics per a treballs d’oficina
amb PVD.

L’àmplia aplicació de la normativa sobre PVD a tots els sectors productius,
i en general en totes les empreses, unit al seu contingut fàcilment
comprensible que en facilita el coneixement als afectats, exigeix a
l’especialista d’ergonomia un domini total i casuístic d’aquesta matèria.

5.1 L’àmbit normatiu

El Reial decret 488/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització és el marc normatiu que
regula la matèria.

Cada vegada és més gran el nombre
de treballadors que tenen al seu lloc
PVD.

L’RD 488/97 constitueix, a l’Estat espanyol, l’única norma jurídica destinada a
regular el treball amb pantalles de visualització de dades (PVD), norma que ha
estat interpretada, sense caràcter vinculant necessari, per la Guia tècnica per a
l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles
de visualització, editada per l’INSHT.

L’article 1 delimita l’àmbit d’actuació i exclou de la seva aplicació una sèrie de
llocs de treball encara que s’hi treballi amb pantalles i altres components de l’equip
informàtic.

Article 1 de l’RD 488/97

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret:

a) Els llocs de conducció de vehicles o màquines encara que a la cabina de control estiguin
equipats amb pantalles. Per exemple el Trambaix, màquines excavadores, trens...
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b) Els sistemes informàtics embarcats en un mitjà de transport.

c) Els sistemes informàtics destinats prioritàriament a ser utilitzats pel públic. Per exemple:
consultes de caixers, consultes en biblioteques...

d) Els sistemes que s’anomenen ‚portàtils’, sempre que no s’utilitzin de manera contínua
en un lloc de treball. Els criteris per determinar si la utilització és contínua són els mateixos
que s’apliquen per definir la condició de ‚treballador’ usuari.

e) Les calculadores, caixes enregistradores i tots aquells equips que tinguin un petit
dispositiu de visualització de dades o mesures necessari per a la utilització directa
d’aquests equips. Aquesta exclusió comprèn molts equips científics de laboratori, com
ara oscil·loscopis i altres instruments amb petites pantalles. En general, s’exclouen
gran varietat d’instruments dotats amb aquestes petites pantalles: monitors, mesuradors
diversos, agendes de treball...

f) Les màquines d’escriure de disseny clàssic, conegudes com a ‚màquines de finestreta’.
Són aquelles que posseeixen una petita pantalla rectangular, habitualment de vidre líquid,
que generalment mostra dos o tres línies de text.

L’RD 488/97 defineix els conceptes de pantalla,lloc de treball itreballador amb
PVD.

El concepte legal de pantalla de visualització està definit per l’article 2 de
l’RD 488/97. S’entén per pantalla de visualitzacióuna pantalla alfanumèrica
o gràfica, independentment del mètode de representació visual utilitzat.

El lloc de treball és el constituït per un equip amb pantalla de visualització proveït,
si escau, d’un teclat o dispositiu d’adquisició de dades, d’un programa per a
la interconnexió persona/màquina, d’accessoris ofimàtics i d’un seient i taula o
superfície de treball, com també l’entorn laboral immediat.

El reglament entén que treballador és qualsevol usuari que habitualment i durant
una part rellevant del seu treball normal utilitzi un equip amb pantalla de visualit-
zació. La guia tècnica estableix una classificació dels empleats que usen equips
amb pantalles de visualització en tres categories:

1. Els que es poden considerar “treballadors” usuaris d’equips amb pan- talla
de visualització; tots aquells que superin les 4 hores diàries o 20 hores
setmanals de treball efectiu amb els esmentats equips.

2. Els que es poden considerar exclosos de la consideració de “treballa- dors”
usuaris; tots aquells el treball efectiu dels quals amb pantalles de vi-
sualització sigui inferior a 2 hores diàries o 10 hores setmanals.

3. Els que, amb certes condicions, podrien ser considerats “treballadors”
usuaris; tots aquells que facin entre 2 i 4 hores diàries (o 10 a 20 hores
set- manals) de treball efectiu amb aquests equips.

La guia tècnica especifica que un treballador inclòs en la 3a categoria serà considerat
usuari amb PVD si compleix, almenys, cinc dels requisits següents:

1. Dependre de l’equip amb pantalla de visualització per fer la seva feina, no podent disposar
fàcilment de mitjans alternatius per aconseguir els mateixos resultats. (Aquest seria el
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cas del treball amb aplicacions informàtiques que reemplacen eficaçment els procediments
tradicionals de treball, però requereixen l’ús de pantalles de visualització, o bé de tasques
que no es podrien fer sense el concurs dels equips esmentats).

2. No poder decidir voluntàriament si utilitza o no l’equip amb pantalla de visualització per fer la
seva feina. (Per exemple, quan sigui l’empresa qui indiqui al treballador la necessitat de fer la
seva tasca usant equips amb pantalla de visualització).

3. Necessitar una formació o experiència específiques en l’ús de l’equip, exigides per l’empresa,
per fer la seva feina. (Per exemple, els cursos impartits per l’empresa al treballador per al
maneig d’un programa informàtic o la formació i experiència equivalent exigits en el procés
de selecció).

4. Utilitzar habitualment equips amb pantalles de visualització durant períodes continus d’una
hora o més. (Les petites interrupcions, com trucades de telèfon o similars, durant els
esmentats períodes, no desvirtuen la consideració de treball continu.)

5. Utilitzar equips amb pantalles de visualització diàriament o gairebé diàriament, en la forma
descrita en el punt anterior.

6. Que l’obtenció ràpida d’informació per part de l’usuari a través de la pantalla constitueixi un
requisit important de la feina. (Per exemple, en activitats d’informació al públic en les quals el
treballador utilitzi equips amb pantalles de visualització.)

7. Que les necessitats de la tasca exigeixin un nivell alt d’atenció per part de l’usuari; per
exemple, a causa que les conseqüències d’un error puguin ser crítiques. (Aquest seria el
cas de les tasques de vigilància i control de processos en els quals un error pugui donar lloc
a pèrdues materials o humanes.)

5.2 Les patologies més comunes

Els patiments que solen afectar els treballadors amb ordinadors són més acusats
que els soferts pels empleats en altres activitats d’oficina, encara que el tipus i
freqüència dels trastorns soferts depenen del tipus concret de tasca realitzada i de
les deficiències concretes del sistema de treball.

Les patologies més comunes són els trastorns musculoesquelètics, els problemes
visuals i la fatiga mental.

5.2.1 Els trastorns musculoesquelètics

Les zones habitualment afectades són el coll, esquena, espatlles, braços i mans.
L’origen de molts d’aquests problemes està en el manteniment de postures fixes
durant llargs períodes de temps (postures estàtiques), en moviments continus
repetitius exigits pel lloc de treball com teclejar, fer girs de coll i de cap continus...
La conseqüència immediata d’aquest cúmul de factors és l’aparició de la fatiga
física o muscular que consisteix en una disminució de la capacitat física de
l’individu.

Els símptomes de la fatiga física o muscular es manifesten fonamentalment en
l’àmbit de la columna vertebral. Les contractures prolongades de la musculatura
paravertebral originen molèsties en l’àmbit de la columna en formes de:
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• Àlgies de coll i clatell. Cervicàlgies

• Dorsàlgies

• Lumbàlgies

Aquests símptomes es manifesten freqüentment en acabar la jornada laboral i
s’alleugereixen durant el període de descans entre jornades.

Es poden observar també, entre altres símptomes, els següents:

• Contractures.

• Formiguejos.

• Astènia.

• Síndrome del colze de tennis, que afecta els músculs de l’avantbraç.

• Síndrome del túnel carpià, a causa d’una inflamació del nervi mitjà d’aquest
túnel, comunament conegut com a “buit de la mà”, que dóna lloc a una
pèrdua de sensibilitat als dits, formigueig i pèrdua de precisió i habilitat en
el treball.

• Tendinitis de D’Quervaine, irritació dels tendons del canell que donen
mobilitat al dit polze.

En la taula 5.1, elaborada per l’INSHT, es precisen alguns factors de risc de l’equip
i del lloc de treball que determinen unes posicions i moviments concrets que al seu
torn poden donar origen a diverses lesions musculoesquelètiques.

Taula 5.1. Factors de risc de l’equip de treball i posicions i moviments ocasionats

Element Deficiències Conseqüències

Pantalla En un extrem de la taula Girs del cap i possible torsió del tronc

Document Sobre la taula
Al faristol separat de la pantalla

Inclinació i gir de cap i possible inclinació del tronc
Girs del cap i possiblement del tronc

Teclat Unit a la pantalla
Amb molta inclinació
A una altura considerable
De gran mida

Extensió del braç i inclinació del tronc
Flexió de la mà respecte a l’avantbraç
Elevació del braç i flexió de la mà
Possible desviació lateral de la mà respecte a l’avantbraç

Taula De poca superfície
Alta, amb cadira no regulable
Alta, cadira regulable són reposapeus
Baixa Buit per a cames escàs

Mal repartiment dels elements, falta de suport per als avantbraços
Elevació del braç, possible inclinació del tronc
Cuixes cap avall i comprensió de la seva cara posterior, mal suport dels
peus al terra
Esquena encorbada, mal allotjament de cames
Allunyament dels elements de treball. Inclinació del tronc. Extensió dels
braços.
Moviment difícil de cames

Cadira Respatller no regulable
Respatller basculant
Seient no regulable en altura
Rodes sense autobloqueig

Possible mal suport de l’esquena
Estatisme dels músculs paravertebrals
Elevació del braç, possible inclinació del tronc cap endavant
Estatisme als músculs de les cames
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S’estima que entre un 10% i
un 40% del personal que
treballa amb PVD sofreix
alteracions visuals de
manera quotidiana.

5.2.2 Els problemes visuals i oculars

El moviment repetitiu dels ulls i els successius esforços d’acomodació requerits
per llegir la pantalla i els documents (més grans com més gran sigui la distància
dels objectes i pitjors siguin les condicions de llegibilitat i lluminositat), poden
produir fatiga visual com a conseqüència del repetit esforç d’adaptació exigit als
ulls.

S’entén per fatiga visual la modificació funcional, de caràcter reversible, a
causa d’un excés en els requeriments dels reflexos pupil·lars i d’acomodació-
convergència, sobre la retina. El resultant serà la lògica disminució del poder
funcional dels òrgans afectats al costat de l’aparició de sensacions molestes.

En la taula 5.2 reflectim les diverses manifestacions de la fatiga visual que es pot
produir davant del treball amb PVD.

Taula 5.2. Símptomes de fatiga visual

Molèsties oculars Trastorns visuals Trastorns extraoculars

Tensió ocular.
Pesadesa dels ulls i palpebral.
Picors i coïssor als ulls.
Somnolència.
Llagrimeig, ulls plorosos.
Coïssor ocular.
Augment del parpelleig.
Ulls secs, podent-se produir
blefaritis.
Enrogiment de la conjuntiva.

Borrositat dels caràcters de la
pantalla.
Dificultat per enfocar els objectes.
Imatges desenfocades o dobles.
S’han arribat a descriure alguns
casos de cataractes, però no s’ha
pogut demostrar la relació de
causalitat.
Fotofòbia.
Astenopia acomodativa i
astenopia de convergència. (Té
lloc quan els ulls han d’adaptar
contínuament el seu enfocament.)

Cefalees frontals, occipitals,
temporals i oculars.
Vertígens o marejos per trastorns
de la visió binocular.
Sensació de desassossec i
ansietat.
Molèsties al clatell i a la columna
vertebral, per distància excessiva
de l’ull al text que s’ha de llegir.
Epilèpsia fotosensitiva.
Adopció inconscient d’una postura
determinada per evitar els
reflexos.

5.2.3 Les alteracions psicosomàtiques. Fatiga mental

L’organització inadequada de la tasca, derivada, en general, d’una organització del
treball deficient (ritme i volum elevats de treball, execució d’activitats monòtones
i repetitives, excessiva divisió i manca de contingut de les tasques, la impossibilitat
de prendre decisions durant la seva realització...) juntament amb la inadequació
dels programes informàtics utilitzats provoquen l’aparició de la fatiga mental o
psicològica. Aquesta es pot definir com un esforç intel·lectual o mental excessiu.

Si l’organisme és incapaç de recuperar per si mateix l’estat de normalitat o
persisteixen les condicions desfavorables d’equip, ambient i racionalitat incorrecta
de la feina, l’estat d’estrès és inevitable.

Fixeu-vos en la taula 5.3, que representa les diverses manifestacions psicosomàti-
ques i mentals que origina la fatiga mental.
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Els possibles efectes
negatius dels camps

electroestàtics i magnètics
de la pantalla han estat

rebutjats.

NTP relacionades amb el
NA

139.El treball amb pantalles

173. Videoterminals. Protocol
d’explotació osteomuscular.

196. Videoterminals. Avaluació
ambiental.

232. PVD. Fatiga postural 251.

Mesures de distàncies i angles
visuals 252.

Condicions d’il·luminació 412.

Teletreball. Criteris per a la seva
implantació.

602. Disseny ergonòmic: l’equip
de treball

678. PVD. Tecnologies.

694. PVD. Tecnologies II

Taula 5.3. Símptomes de la fatiga mental

Trastorns neurovegetatius o
alteracions psicosomàtiques

Pertorbacions psíquiques Trastorns del son

Cefalees
Palpitacions
Astènia
Marejos
Tremolors
Hipersudoració
Trastorns digestius (diarrees,
restrenyiment...)
Nerviosisme

Ansietat
Irritabilitat
Estats depressius, etc.
Dificultat de concentració
Trastorns en la memòria
Persistència d’imatges visuals en
la memòria després de treballar
diverses hores amb PVD

Malsons
Insomni
Son agitat

5.2.4 Les alteracions cutànies

S’han descrit alguns casos d’irritació de la pell o fins i tot reaccions al·lèrgiques
(granissades facials) en treballadors de PVD. Aquestes lesions afectarien la cara i
el coll i de vegades, també les mans.

Les causes cal buscar-les en:

• La sequedat de l’ambient.

• L’electricitat estàtica produïda en l’àmbit de la pantalla. La pols en suspen-
sió de l’aire es carregaria elèctricament i, en posar-se a la pell, causaria una
dermatitis de contacte.

• La predisposició personal.

• Les situacions d’estrès que es produeixen en aquest tipus de treball, segons
l’opinió d’un gran nombre d’autors.

5.3 Obligacions generals de l’empresari. L’avaluació de riscos

En l’article 3 del Reial decret 488/97 es prescriuen les obligacions específiques de
l’empresari que té llocs de treball amb PVD.

Article 3 de l-RD 488/97. Obligacions generals de l’empresari

1. L’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització pels treballadors
d’equips amb pantalles de visualització no suposi riscos per a la seva seguretat o salut o,
si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. En qualsevol cas, els
llocs de treball a què es refereix aquest Reial decret han de complir les disposicions mínimes
establertes en l’annex.

2. A l’efecte del que es disposa en el primer paràgraf de l’apartat anterior, l’empresari ha
d’avaluar els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte en particular
els possibles riscos per a la vista i els problemes físics i de càrrega mental, com també
el possible efecte afegit o combinat d’aquests. L’avaluació s’ha de fer tenint en compte
les característiques pròpies del lloc de treball i les exigències de la tasca i entre aquestes,
especialment, les següents:



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 97 Ergonomia. Fonaments. Disseny del lloc de treball

(a) El temps mitjà d’utilització diària de l’equip.

(b) El temps màxim d’atenció contínua a la pantalla requerit per la tasca habitual

(c) El grau d’atenció que exigeixi aquesta tasca.

3. Si l’avaluació posa de manifest que la utilització pels treballadors d’equips amb pantalles de
visualització suposa o pot suposar un risc per a la seva seguretat o salut, l’empresari ha
d’adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per eliminar o reduir el risc el
mínim possible. En particular, ha de reduir la durada màxima del treball continu a la pantalla,
organitzant l’activitat diària de manera que aquesta tasca s’alterni amb d’altres o establint les
pauses necessàries quan l’alternança de tasques no sigui possible o no n’hi hagi prou per
disminuir el risc.

4. Als convenis col·lectius es pot acordar la periodicitat, durada i condicions d’organització dels
canvis d’activitat i pauses a què es refereix l’apartat anterior.

L’apartat 1 de l’article 3 de l’RD 488/97 estableix el principi genèric que pesa
sobre l’empresari de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors i remet a
l’annex del decret citat, que és de compliment obligatori respecte als factors que
han de reunir els llocs de treball amb pantalles.

5.3.1 L’avaluació de riscos

L’apartat 2 de l’article 3 de l’RD 488/97 està dedicat a l’avaluació dels riscos
davant de treballs amb PVD. A la pràctica se’ns ofereixen tres alternatives
complementàries per avaluar els llocs de treball:

1. La verificació dels requisits de disseny i condicionament ergonòmic dels
diferents elements que integren el lloc. Aquesta alternativa és la més
accessible d’aplicar i està d’acord amb l’establert per la LPRL en l’article
15, apartat d.

2. L’estimació de la càrrega mental, visual i muscular; per mitjà de l’anàlisi
de les exigències de la tasca, les característiques del treballador, el temps de
treball, els símptomes de fatiga, etc. Sol requerir la intervenció d’experts i
l’aplicació de procediments de certa complexitat.

3. La detecció de les situacions de risc mitjançant la vigilància de la salut del
treballador.

Metodologia de l’avaluació

El tipus d’avaluació ha de ser apropiat per a la classe de treball realitzat i per a
la complexitat del lloc. Per a la majoria de les activitats d’oficina n’hi haurà prou
amb l’avaluació basada en l’aplicació d’un test d’avaluació. Aquesta classe de
tests o llistes de revisió resulten molt útils per fer una primera avaluació dels llocs
amb PVD, sobretot quan aquests són molt nombrosos. La seva aplicació permet
identificar ràpidament les principals deficiències que poden incidir negativament
en la salut o el benestar de l’usuari, sense emprar recursos tècnics i humans
desproporcionats, com també orientar les mesures preventives corresponents.
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A la guia tècnica sobre PVD del INSHT s’inclou un test per fer una primera
avaluació dels llocs de treball amb ordinadors.
En l’avaluació de riscos amb treballs amb PVD es proposen tres nivells
d’avaluació:

1. Aplicar el test de la guia, fet que pot resultar suficient per a la majoria
de les activitats d’oficina.

2. Davant de situacions dubtoses, procedir a la realització d’anàlisis més
detallades dels aspectes corresponents.

3. En activitats on puguin aparèixer riscos particulars o la seguretat per
a terceres persones pugui constituir un factor crític, fer un estudi
ergonòmic exhaustiu del lloc.

En situacions dubtoses, és convenient emprar altres procediments d’avaluació
complementaris o alternatius; per exemple, els requisits d’ajust de les cadires i
del pla de treball..., comuns a molts llocs, podrien ser considerats de forma global
per part del responsable de l’avaluació.

Revisió de les avaluacions

En el cas del treball amb pantalles de visualització s’han de revisar les avaluacions
quan es produeixin els supòsits previstos a l’article 6 del Reglament dels serveis
de prevenció (RD 39/1997). Això pot ser a causa dels canvis efectuats en l’equip
informàtic, en els programes d’ordinador, en la il·luminació, etc., o bé com a
conseqüència d’increments substancials del temps de treball davant de la pantalla
de visualització o a causa dels canvis en el mateix col·lectiu de treballadors usuaris.
La revisió de les avaluacions també podria ser necessària quan la investigació
científica descobreixi algun nou risc significatiu en el treball amb pantalles de
visualització i quan s’hagin detectat danys a la salut dels treballadors.

5.3.2 La vigilància de la salut

L’article 4 de l’RD 488/97 sobre PVD estableix les obligacions de l’empresari en
relació amb la vigilància de la salut del treballador.

Fem algunes precisions sobre això:

• La vigilància haurà de tenir en compte especialment els riscos per a la vista,
els problemes musculoesquelètics i la fatiga mental.

• L’empresari haurà de ser informat de si el treballador necessita algun
dispositiu corrector especial de la vista i de quan s’ha de fer la nova revisió
mèdica.
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Dispositius correctors
especials i normals

Dispositius correctors especials
de la visió (normalment ulleres)
són els prescrits en els exàmens
de salut a fi de poder treballar en
les distàncies requerides al lloc
amb pantalla de visualització.
Dispositius correctors normals
de la visió són els destinats a
corregir els defectes visuals amb
una finalitat diferent a l’anterior.
Les ulleres antireflex i sistemes
anàlegs, destinats a protegir
contra els reflexos molestos,
radiacions, etc., no s’han de
considerar dispositius correctors
especials.

Podeu accedir al protocol
de vigilància per a
treballadors amb PVD en
la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquest crèdit.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit
trobareu més informació
sobre el protocol de
vigilància per a
treballadors amb PVD.

• Per als “treballadors” usuaris de pantalles de visualització l’empresari ha
d’oferir la vigilància de la salut en tres ocasions:

1. Abans de començar a treballar amb una pantalla de visualització
d’acord amb les definicions donades en l’RD, sia un treballador de
nova contractació o sia un de ja contractat que feia altres funcions.

2. Posteriorment, amb una periodicitat ajustada al nivell de risc segons
el parer del metge responsable. Aquesta periodicitat pot variar d’un
treballador a l’altre, d’acord amb les seves necessitats individuals.
Això hauria de ser tingut en compte en el cas de les persones amb
defectes visuals, discapacitats, dones embarassades, etc.

3. Quan apareguin trastorns que es puguin deure al treball amb PVD.
– El treballador usuari de pantalles de visualització pot sol·licitar

la realització d’un reconeixement de la seva salut en relació amb
els símptomes o malalties que es puguin considerar raonablement
degudes a la seva feina, com per exemple problemes visuals,
molèsties a l’esquena, dolors a les mans o braços, etc.

– Quan, per mitjà de la referida vigilància de la salut, es detecti
algun problema ocular (possible alteració o malaltia als ulls)
el treballador tindrà dret que se li practiqui un reconeixement
oftalmològic per l’especialista competent.

El protocol de vigilància de la salut dels treballadors amb PVD

La vigilància de la salut s’ha de fer d’acord amb les disposicions de caràcter
general contingudes en l’article 22 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos
laborals, i en l’article 37, punt 3, del Reglament dels serveis de prevenció.

L’article 37.3 de l’RSP estableix que la vigilància de la salut estarà sotmesa a
protocols específics o altres mitjans existents respecte als factors de risc a què
estigui exposat el treballador.

5.3.3 La formació i informació

La formació i informació, recollida a l’article 5 de l’RD 488/97, hauria de
comprendre, almenys, els aspectes següents:

• L’explicació de les causes del risc i de la forma com es poden arribar a
produir danys.

• El reconeixement dels esmentats riscos pel treballador i els canals per
comunicar les deficiències detectades.

• La informació dels aspectes importants de l’RD 488/97 i la seva guia tècnica,
especialment: vigilància de la salut, avaluació dels riscos i els requeriments
mínims de disseny.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit

trobareu més informació
sobre la feina amb PVD.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit

trobareu informació sobre
exercicis que es poden

realitzar al lloc de feina.

A més ha d’informar específicament l’empresari:

• De l’organització concreta de la vigilància de la salut.

• Dels resultats de les avaluacions de riscos i mesures adoptades.

• De la manera d’utilitzar els mecanismes d’ajust de l’equip i del mobiliari
del lloc.

• De la importància de canviar de postura evitant l’estatisme i el manteniment
de postures incorrectes.

• De l’adopció de pautes saludables de treball per prevenir la fatiga. Referent
a això, és recomanable la inclusió d’una senzilla taula d’exercicis visuals i
musculars.

5.4 L’adopció de mesures preventives al lloc de treball

Entenem per factors de risc aquells aspectes i elements de treball que, si no
compleixen les condicions ergonòmiques adequades, són susceptibles d’afavorir
l’aparició de les diverses alteracions que hem comentat anteriorment.

En un lloc de treball amb PVD cal tenir en compte els grups de factors següents:

• Equip informàtic.

• Mobiliari i espais.

• Medi ambient físic.

• Interfície persona-ordinador.

• Organització del treball.

Relacionem en la taula 5.4 els elements que constitueixen cada un dels grups de
factors.

Taula 5.4. Factors que s’han de tenir en compte al lloc de PVD

Equip informàtic Disseny físic del
lloc

Medi ambient
físic

Programari Organització del
treball

Pantalla
Filtres
Suport de monitor
Teclat i altres
dispositius
d’entrada de
dades
Reposacanells
Documents
Portadocuments o
faristol
Cablatge
Equips portàtils

Seients
Taula o superfície
de treball
Postura de treball
Elements
materials
Espais
Espais lliures del
lloc

Il·luminació
Reflexos i
enlluernaments
Soroll
Vibracions
Condicions termo-
higromètriques
Emissions electro-
magnètiques

Interconnexió
ordinador-persona
Programes
d’ordinador

Consulta i
participació dels
treballadors
Formació i
informació dels
treballadors
Desenvolupament
de la feina diària
Pauses i canvis
d’activitat
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Exemple de canvi de tasca

Un treballador encarregat
d’introduir dades a l’ordinador
podria alternar aquesta tasca
amb altres activitats d’oficina,
com l’atenció al client,
l’arxivament d’impresos, la
utilització del telèfon, etc. Al
contrari, no serviria com a tasca
alternativa la mecanografia.

La majoria de les accions correctores es poden classificar dins dels grups següents:

• Les dirigides a garantir que tots els elements materials constitutius del lloc
satisfacin els requisits de disseny ergonòmic.

• Les dirigides a garantir la formació i informació dels treballadors usuaris.

• Les dirigides a garantir formes correctes d’organització del treball. Aquest
últim apartat constitueix un aspecte important que cal tenir en compte, del
qual es deriven problemes posturals, fatiga visual i sobrecàrrega mental...
Entre les recomanacions que fa la guia trobem:

– Sempre que sigui possible és convenient concedir als treballadors un
marge d’autonomia per establir el seu propi ritme de treball i fer petites
pauses discrecionals. Això sol fer innecessari l’establiment de pauses
reglades.

– En llocs de treball que comportin inevitablement períodes de treball
intensos amb la pantalla de visualització hi ha un risc important de
fatiga per al treballador. En aquests casos, s’hauria de tractar d’alternar
el treball davant de la pantalla amb altres tasques que demanin menors
esforços visuals o musculoesquelètics.

– Allí on les activitats realitzades amb pantalles de visualització tampoc
no es puguin organitzar de la manera anterior, caldrà establir pauses
planificades.

Es recomana combinar el treball
davant de PVD amb altres tasques.

Natura de les pauses i dels canvis d’activitat

Pel que fa a les pauses planificades, la seva durada i freqüència dependran de les
exigències concretes de cada tasca. No obstant això, es poden produir les recomanacions
següents de caràcter general:

• Les pauses haurien de ser introduïdes abans que sobrevingui la fatiga.

• El temps de les pauses no ha de ser recuperat augmentant, per exemple, el ritme de treball
durant els períodes d’activitat.

• Resulten més eficaces les pauses curtes i freqüents que les pauses llargues i escasses. Per
exemple, és preferible fer pauses de 10 minuts cada hora de treball continu amb la pantalla
que pauses de 20 minuts cada dos hores de treball.

• Sempre que sigui possible les pauses s’han de fer lluny de la pantalla i han de permetre
al treballador relaxar la vista (per exemple, mirant escenes llunyanes) canviar de postura,
passejar una mica, etc.

• En la formació i informació dels treballadors usuaris es pot incloure alguna taula senzilla
d’exercicis visuals i musculars que ajudin a relaxar la vista i el sistema musculoesquelètic
durant les pauses.

• De manera orientativa, el més habitual seria establir pauses d’uns 10 o 15 minuts per cada 90
minuts de treball amb la pantalla; no obstant això, en tasques que requereixin el manteniment
d’una gran atenció convé realitzar almenys una pausa de 10 minuts cada 60 minuts. En
l’extrem contrari, es podria reduir la freqüència de les pauses, però sense fer-ne menys d’una
cada dues hores.
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5.4.1 L’equip informàtic

Els principals elements de l’equip informàtic que interessa considerar des del punt
de vista del disseny ergonòmic són els que integren la interfície usuari/ordinador,
constituïda principalment per:

• La pantalla

• Els dispositius d’entrada de dades: teclat, ratolí, maneta de jocs, bola
rastrejadora...

L’annex de l’RD 488/97 comença amb un principi preventiu de caràcter
general en proclamar que la utilització de l’equip no ha de ser una font de
risc per als treballadors.

La pantalla

Les exigències de l’annex de l’RD 488/97 sobre les pantalles en el seu apartat 1.b,
s’han de precisar davant de la Guia tècnica del Decret esmentat i de les normes
tècniques aplicables. Reproduïm l’annex esmentat.

“Els riscos que tenen l’origen a la pantalla deriven tant de la naturalesa inestable dels
caràcters com de les característiques reflectores del material de la mateixa pantalla. La
imatge de les pantalles no té caràcter estable ja que les imatges es formen per una trama
de línies que es reprodueixen a raó de diverses desenes per segon. Aquesta forma de
representació pot donar lloc a fenòmens de parpelleig i altres formes d’inestabilitat en la
imatge amb les consegüents molèsties visuals per a l’operador. Finalment, els materials
utilitzats en la majoria de les pantalles tenen característiques reflectores.”

Comentem, a continuació, les característiques que han de reunir les pantalles:

1) Característiques luminotècniques: lluminositat i contrast

Per aconseguir les condicions de visibilitat i llegibilitat adequades en cada cas,
l’usuari ha de poder ajustar tant la brillantor com el contrast de la pantalla (ens
indica la relació que hi ha entre el text i el fons de la pantalla) a fi d’adaptar-
los fàcilment a les condicions de l’entorn i al grau de lluminositat dels altres
components de la tasca. En tot cas, han de permetre que la “relació de contrast”
entre els caràcters i el fons (o entre el fons i els caràcters si es tracta de polaritat
positiva) sigui, almenys, de 3:1.

La pantalla ha de ser capaç de proporcionar una luminància de, com a mínim, 35
Cd/m2 per a les zones o caràcters brillants. No obstant això, el nivell preferit se
situa entorn de les 100 Cd/m2. La luminància generada a la pantalla ha de ser
prou uniforme.

2) Polaritat de la imatge

Són acceptables les dues formes de polaritat, tant en positiu (caràcters foscos sobre
fons clar) i en negatiu. Cada una d’elles té avantatges i inconvenients, per bé que
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Requisits tècnics dels
caràcters en pantalla

Sobre els requisits tècnics que
han de reunir els caràcters a la
pantalla és aconsellable que
consulteu els comentaris de
l’apartat 1.b de l’annex de l’RD
488/97 que es realitzen en la seva
Guia tècnica.

el balanç global fa que sigui preferible utilitzar les de polaritat positiva. En la taula
5.5 s’expressen les característiques dels dos tipus de polaritat.

Taula 5.5. Característiques de les polaritats positiva i negativa

Polaritat positiva Polaritat negativa

Reflexos menys perceptibles
Caràcters més nítids
Millor equilibri de luminàncies

Parpelleig menys perceptible
Més llegibilitat per als usuaris amb menys agudesa
visual
Es perceben els caràcters més grans del que són

3) Curvatura de la pantalla

La pantalla hauria de ser el més plana possible. En tot cas, la pantalla ha de ser
llegible amb angles de visió de fins a 40°. Aquest angle està determinat per la línia
de visió i la perpendicular al pla tangent a la superfície de la pantalla, en qualsevol
punt d’aquesta.

4) Representació de la informació en pantalla

Els caràcters alfanumèrics representats en pantalla han d’estar definits i configu-
rats clarament. Així mateix, la separació entre els caràcters i entre les línies n’ha
de permetre una distinció clara. D’altra banda, la mida dels caràcters ha de ser
suficient per garantir una bona llegibilitat en la distància habitual de visió de la
pantalla. Per a una distància de visió de 500 mm l’altura dels caràcters hauria de
ser almenys de 3 mm.

5) Estabilitat de la imatge

En general, la imatge s’ha de mantenir estable, sense parpellejos, oscil·lacions o
centellejos indesitjables almenys per al 90% de la població de potencials usuaris.
(L’esmentada condició es compleix quan la freqüència de successió de les imatges
és de 70 Hz o superior.)

6) Els reflexos a la pantalla

Interfereixen la llegibilitat de la pantalla per reducció del contrast entre els
caràcters i el fons, i són font de molèsties visuals per a l’operador. Hi ha dues
maneres de reduir o eliminar els reflexos:

a) Mitjançant l’elecció i actuació sobre la mateixa pantalla.

• Amb aquesta finalitat s’han de triar pantalles adequades; amb tractament
antireflex de la superfície de vidre i amb capacitat de proporcionar alts
nivells de contrast.

• També s’hi poden incorporar filtres antireflex apropiats. L’ús dels filtres és
una mesura que es prendrà només en últim extrem, quan no es pugui corregir
amb mesures de disseny. En triar un filtre, és convenient assegurar-se que
tingui una eficàcia provada. Que estiguin testats usant la Norma ISO 9241
pot ser una garantia d’ús.

• Es pot actuar també sobre els mecanismes d’inclinació i gir de la pantalla.
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La pantalla ha de ser
fàcilment orientable.

La Norma UNE-EN ISO
13406 regula aspectes de

les pantalles de visualització
planes.

b) Actuant sobre l’entorn mediambiental del recinte i sobre els mecanismes que
permeten ser reorientat. Això comporta:

• Escollir el tipus de lluminàries i la disposició d’aquestes.

• Tenir en compte altres fonts de llum, com les finestres, per determinar la
posició geomètrica de la pantalla.

• Col·locar la pantalla en la ubicació més idònia.

7) Requisits per a pantalles en color

Per a la representació de textos i gràfics simples, que no requereixin gradacions
contínues de tonalitat o aparença fotogràfica, els colors extrems de l’espectre
(vermell i blau saturats) no s’han de presentar simultàniament en pantalla, ja que
poden sotmetre l’usuari a esforços excessius d’acomodació o causar certs efectes
indesitjables de profunditat.

8) Col·locació de les pantalles

L’altura de la primera línia de la pantalla no ha d’estar per sobre del nivell
dels ulls.

L’àrea de treball de la pantalla ha d’estar compresa entre la línia horitzontal de
visió i 60° per sota d’aquesta. No obstant això, la zona preferida pels usuaris,
segons diversos estudis, se situa entre la línia de visió horitzontal (angle de 0°) i
un angle de 30°.

Distància mínima de separació de la
pantalla.

En el pla horitzontal, es recomana que la pantalla estigui col·locada dins d’un
angle de 120° respecte als ulls de l’usuari.

La distància del costat superior de la pantalla als ulls de l’usuari no ha de ser
inferior a 40 cm, essent recomanable emprar distàncies d’uns 60 cm.

Recordeu que, a més, qualsevol pantalla ha de ser llegible des de qualsevol angle
de visió, almenys fins a 40° des de la normal a la superfície de pan-talla, mesurat
en qualsevol pla d’aquesta.

9) Pantalles de cristall líquid

Les pantalles de cristall líquid no emeten radiacions i el fenomen del parpelleig
és pràcticament inapreciable. Respecte a la presència de reflexos i la pèrdua de
contrast a la pantalla depenen de l’acabat superficial de la mateixa i de la disposició
del lloc respecte a les fonts de llum.

Aquest tipus de pantalles donen millors resultats en entorns amb una il·luminació
més gran que els acceptables per a pantalles de tub de rajos catòdics.

10) Suport de monitor

Es tracta d’un element important per poder regular els angles de visió i situar la
pantalla a la zona més confortable per a l’usuari. D’aquesta manera s’afavoreix
l’adopció de postures correctes en poder col·locar el monitor en l’altura adequada.
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Conseqüències de l’ús
continu del teclat

La utilització continuada del
teclat ha demostrat que pot ser
causa de patologia
osteomuscular, com per exemple
la tendinitis, la tenosinovitis o la
síndrome del túnel carpià.

La mobilitat del monitor ha de permetre la rotació horitzontal lliure (90°) i una
inclinació vertical de 15° aproximadament, essent aconsellable la regulació de
l’altura.

Teclat

L’apartat 1.c de l’annex de l’RD 488/97 està dedicat al teclat. Aquest element té
gran rellevància preventiva ja que d’una configuració inadequada o d’una utilitza-
ció deficient poden derivar serioses conseqüències per a la salut del treballador a
les zones dels canells, colze i espatlla.

Certes característiques del teclat, com ara la seva altura, inclinació, separació de la
vora de la taula..., poden influir en l’adopció de postures incorrectes i en l’aparició
de trastorns musculoesquelètics en els membres superiors i en les zones cervical
i lumbar.

Els principals requisits que ha de reunir el teclat per prevenir aquests problemes
són els següents:

• Separable. Ha de ser separable de la pantalla i amb possibilitat de moure’s
aïlladament dins de l’àrea de treball.

• Inclinable. Ha de ser inclinable entre 0° i 25° respecte al pla horitzontal.
La seva inclinació no ha d’excedir dels 15° respecte al pla horitzontal quan
l’altura de la fila central de tecles (3a fila) sigui de 30 mm D’altra banda,
l’altura de la tercera fila de tecles (fila central) no ha d’excedir de 30 mm
respecte a la base de suport del teclat.

• Suport per a les mans. Constitueix un element important per reduir la
càrrega estàtica en els membres superiors i a l’esquena de l’operador. Si no
hi ha aquest suport, cal que la primera fila de tecles estigui propera a la vora
frontal del teclat.

Inclinació màxima del teclat

Característiques del suport per a les mans

El suport per a les mans es pot aconseguir de diverses maneres:

• Deixant prou espai entre la vora del teclat i el de la taula.

• Utilitzant models de teclat amb suport de mans incorporat.

• Introduint un suport auxiliar separat del teclat.

En qualsevol dels tres casos el suport ha de reunir les següents característiques:

• Profunditat compresa entre 50 i 120 mm.

• Longitud mínima igual a la del teclat.

• Geometria adaptada a l’altura i inclinació de la superfície del teclat. No restringir
l’accionament del teclat ni la postura de l’usuari. Les seves arestes i cantonades han de
ser arrodonides.

• Ha de romandre estable durant la seva utilització.
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• Colors i senyalització. Per al cos del teclat s’han de fer servir tons neutres
i no ha de presentar vores o cantonades agudes. Les superfícies visibles
no han de ser reflectores i els símbols de les tecles han de ser clarament
llegibles des de la posició habitual de treball; es recomana la impressió de
caràcters foscos sobre fons clar.

• Espais de separació i tecles.Les principals seccions del teclat (bloc al-
fanumèric, bloc numèric, tecles del cursor i tecles de funció) han d’estar
clarament delimitades i separades entre si per una distància, almenys, de la
meitat de l’amplada d’una tecla. Pel que fa a les tecles; la seva forma, mida
i força d’accionament, han de permetre que es puguin polsar amb facilitat i
precisió.

El ratolí

El ratolí ha de tenir les característiques següents:

• Ha d’adaptar-se a la corba de la mà (formes arrodonides) i correspondre al
percentil 5.

• El seu moviment ha de resultar fàcil i la superfície de treball ha de
permetre’n un moviment lliure, encara que presentant alguna resistència per
donar adherència i evitar que llisqui en els taulers inclinats.

• El moviment transmès al cursor de la pantalla ha de seguir satisfactòriament
el que es fa amb el ratolí.

• El seu maneig ha de ser possible tant per a dretans com per a esquerrans.

• S’ha d’utilitzar tan a prop del costat del teclat com sigui possible.

• Se subjectarà entre el polze i el quart i cinquè dits. El segon i el tercer han
de descansar lleugerament sobre els botons del ratolí.

• Ha de permetre el suport de part dels dits, mà o canell en la taula de treball,
afavorint així la precisió en el seu maneig.

• Es mantindrà el canell recte (utilitzar un reposabraços, si és necessari).

• Els botons d’activació s’han de moure en sentit perpendicular a la base del
ratolí i el seu accionament no ha d’afectar la posició del ratolí en el pla de
treball.

• La sincronització de moviments entre el ratolí i el cursor de pantalla ha de
ser independent de la posició dels elements esmentats.

Bola rastrejadora

Un altre element que es fa servir per a la introducció i actuació davant de la pantalla
és la bola rastrejadora. Els principals requisits ergonòmics per al disseny de la bola
rastrejadora són els següents:
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Teclats amb reposacanells

Molts teclats porten incorporats
el reposacanells, la qual cosa
facilita que el canell no estigui
inclinat respecte al pla del teclat.

• El disseny del suport de la bola rastrejadora ha de permetre a l’usuari
descansar-hi la mà confortablement a fi d’evitar la fatiga.

• El casquet esfèric visible de la bola ha de tenir, almenys, una base de 25 mm
de diàmetre.

• Els moviments de la bola rastrejadora i del cursor de la pantalla s’han de
correspondre, d’acord amb els estereotips existents.

• El dispositiu s’haurà de poder accionar tant amb la mà dreta com amb
l’esquerra.

Reposacanells

El reposacanells afavoreix l’alineació correcta del canell mentre es treballa.
L’alineació correcta s’aconsegueix quan l’avantbraç, juntament amb el canell i
la mà, formen una línia recta. S’aconsella (i amb aquest element s’evita) no
flexionar les mans cap amunt, cap avall o als costats, ja que pot provocar problemes
d’incomoditat, cansament o problemes més seriosos.

Característiques d’un disseny adequat del reposacanells

Aquestes són algunes de les característiques que ha de tenir un reposacanells:

• No ha de restringir el teclat o la postura més còmoda de l’usuari.

• La superfície ha de coincidir amb l’altura del teclat.

• La seva profunditat ha de ser entre 5 i 10 cm.

• Les seves vores no han de ser tallants.

• L’amplada ha de ser com la del teclat o l’adequada per al treball.

• El suport ha de ser estable en el seu ús, evitant que rellisqui.

El portadocuments o faristol

El faristol proporciona la col·locació correcta dels documents, ja que aquests es
troben així a la mateixa altura i en el mateix pla de visió que el monitor. Per això
haurà d’estar situat el més a prop possible del monitor.

Requisits d’un faristol

Aquestes són algunes de les característiques que ha de tenir un faristol:

• Estable en altura, inclinació i distància.

• Opac i de baixa reflectància.

• Resistència suficient.

• S’ha de poder col·locar a la dreta o a l’esquerra, a fi de poder ser útil tant per a persones
dretanes com esquerranes.

• Que la base on reposen els fulls disposi de ranures perquè no rellisquin els fulls.

• El seu emplaçament ha de permetre que l’usuari no faci girs de cap i tronc.
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Podeu ampliar la
informació sobre els

riscos de la feina amb
ordinadors en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

Documents

No sol fer-se atenció a la disposició i característiques dels documents que s’han
de consultar alhora que es treballa amb la pantalla. Tanmateix, un ús inadequat
d’aquests també coadjuva a l’aparició de diverses patologies.

Característiques dels documents per evitar una càrrega visual inútil

Per evitar la càrrega visual inútil s’ha de tenir en compte el següent:

• S’ha de fer servir paper mat, amb baixa reflectància i prou contrast entre escriptura i paper.

• Es recomana que permeti un marge d’ajust de 15° a 75°. Així, la inclinació del document
també depèn de les demandes de la tasca. Una inclinació de 70° pot ser adequada per
adaptar-se al nivell de la pantalla i facilitar el pas de pàgines.

• S’ha de llegir el text del document sense que presenti dificultat.

• Els contorns dels caràcters han de ser nets.

• El document ha d’estar a una distància igual a la que hi ha de l’ull a la pantalla.

• No és adequat treballar amb documents que estiguin dins de transparències de protecció.

Cablatge

Sobre el cablatge s’han de tenir en compte algunes consideracions:

• No ha de suposar en el seu trajecte un obstacle per a les zones de passada.

• Ha de tenir una longitud folgada per introduir qualsevol modificació en
l’equip (perifèrics, canvi d’ubicació d’un element, etc.).

• L’accés a les connexions principals ha de ser fàcil.

• No es recomana connectar més de tres endolls per presa.

• Cal fer servir connexions a terra i diferencials d’alta sensibilitat.

• El cablatge de transmissió de dades ha d’estar separat del cablatge elèctric.

S’han d’establir rutines de manteniment de les connexions i del mateix cablatge,
de manera que la seguretat del treballador quedi garantida, sense que aquest fet
interrompi les activitats de l’operador..

Treball amb equips portàtils

Cada vegada és més habitual la utilització d’aquests equips a la feina. Tanmateix,
la configuració d’aquest tipus d’equips no compleix els requisits de disseny.

Els usuaris que passen la jornada laboral al davant d’un portàtil tenen més risc de
lesions que els que usen un fix. És important que els usuaris informin ràpidament
dels possibles símptomes relacionats amb l’ús d’aquestsequips.

Els principals problemes que podem esmentar són:
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Recordeu els criteris de
disseny del lloc de treball
que hem indicat en el
nucli d’activitat “Disseny
del centre i del lloc de
treball” d’aquesta unitat
didàctica.

• Per norma general, el teclat i la pantalla no són independents, per la qual
cosa es fa difícil conjugar les exigències de distància de lectura i la posició
adequada de mà-braç.

• Els dispositius d’entrada de dades, com que tenen una mida menor que
els habituals (tant el teclat com el ratolí), obliguen a postures i moviments
forçats dels dits.

• La mida de la pantalla pot ser insuficient per permetre una mida adequada
dels caràcters.

• Com a problema afegit pot aparèixer el maneig de càrregues si és que l’equip
s’ha de transportar contínuament.

L’ús d’ordinadors portàtils incrementa
els riscos ergonòmics.

Les possibles mesures preventives són les següents:

• Donar formació als usuaris que estableixin hàbits de treball adequats i
controlin el temps de dedicació.

• Disposar de “ports” per a la baixada de dades. És a dir, disposar d’un lloc
de treball convencional on es puguin abocar les dades.

5.4.2 El disseny físic del lloc de treball

El disseny físic del lloc de treball inclou els espais necessaris del lloc i la superfície
de treball juntament amb l’estudi del sistema cadira-taula. També inclou la postura
bàsica de treball amb pantalles.

Com a exigències generals espacials en el lloc de treball, destaquem:

• Disposar de prou espai d’acord amb les tasques que cal fer i per permetre
canviar la postura de treball. Habilitar prou espai per allotjar els membres
inferiors i per permetre els canvis de postura en el transcurs de l’activitat.
Les mesures del buit per als peus seran d’un mínim de 60 cm d’ample per
65/70 de profunditat.

• Adaptar-se a les diferents mesures antropomètriques dels possibles usuaris,
d’on ve la necessitat que tots o alguns dels elements siguin ajustables tenint
en compte aquests requisits.

• Els controls d’ajustament s’han de poder accionar des de la posició habitual
de treball sense requerir massa força. Aquests controls no han d’envair
l’espai de treball ni han de presentar cap tipus de risc.

• Cal situar l’equip en el centre de la zona de confort del camp visual. Si es
fan servir diferents equips de treball, és recomanable situar-los a la mateixa
distància. L’equip que més es faci servir s’ha de col·locar a la zona de
confort d’abast.
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La zona de confort es
defineix com aquella àrea

abraçada per ambdues
mans sense canviar de

postura.

En el nucli d’activitat
“Disseny del centre i del
lloc de treball” d’aquesta

unitat didàctica hem
exposat els requisits

ergonòmics del seient i
del pla de treball. Aquí

exposarem els requisits
específics respecte al

treball amb PVD.

• Cal tenir en compte la lateralitat del subjecte, si és esquerrà o dretà, a l’efecte
de disseny de l’equip i col·locació de material de treball.

La cadira de treball

La cadira de treball ha de proporcionar un suport estable al cos, en una postura
confortable i durant un període de temps fisiològicament satisfactori i apropiat per
a l’activitat que es fa.

Característiques de la cadira de treball

La cadira ha de tenir les característiques següents:

• Es recomana la utilització de cadires dotades de rodes que assegurin estabilitat. La
resistència de les rodes a iniciar el moviment ha d’evitar desplaçaments involuntaris per
la qual cosa és convenient que s’adaptin al tipus de terra concret. Seria convenient que
disposessin de fre o bloqueig de les rodes.

• El respatller ha de tenir una prominència suau per donar suport a la zona lumbar però facilitant
també el suport de la part superior de l’esquena.

• S’ha de fer servir un reposapeus quan l’usuari no arriba al terra amb els peus. Les seves
característiques han de ser les següents:

– Inclinació ajustable entre 5° i 15° sobre el pla horitzontal.

– Possibilitat d’ajustar l’altura.

– Dimensions mínimes de 45 cm d’ample per 35 cm de profunditat.

– Tenir superfícies antilliscants a la zona superior i en els suports.

• Els reposabraços faciliten el canvi de postura i redueixen la càrrega muscular de la zona
collespatlla. És recomanable que siguin ajustables en altura, si els llocs han de ser ocupats
per més d’una persona. La distància entre ells haurà de ser suficient per als usuaris amb
malucs més amples. Les característiques que han de reunir són:

– Han de tenir una amplària de 460 mm.

– La seva longitud, des del respatller, serà més gran de 350 mm.

– No impediran l’acostament a la zona de treball.

– És recomanable que siguin abatibles.

• Els elements següents han de ser ajustables:

– L’altura del seient.

– El respatller, regulable en altura i inclinació.

– La profunditat del seient. Així l’usuari pot utilitzar el respatller sense que la vora del
seient li pressioni les cames.

– Tots els mecanismes d’ajustament han de ser fàcilment manejables des de la posició
d’assegut, i estar construïts a prova de canvis no intencionats.

• El recobriment del seient ha de ser d’un material transpirable, però en ambients de pols o en
la manipulació de productes químics, s’haurà de triar un tipus de material no absorbent.

En el model de cadira de la figura 5.1 s’indiquen els requisits mínims que ha de
reunir la cadira per treballar amb pantalles.
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Figura 5.1. Cadira de treball davant de PVD

Taula/suport de treball

Les dimensions de la taula han de ser suficients per permetre la col·locació flexible
de la pantalla, el teclat, els documents i la resta dels components de la tasca. Per
a tasques generals d’oficina, les mesures aproximades mínimes de la superfície,
poden ser de 80 cm per 120 cm.

Requisits que ha de reunir la taula de treball

La taula de treball ha de reunir les característiques següents:

• Per al treball en posició assegut si la taula no és regulable en altura s’ha d’habilitar prou espai
per als membres inferiors (cuixes, genolls, peus) tenint en compte el percentil 95 masculí.

• És recomanable que la taula sigui ajustable en altura. En aquest cas el rang ha d’estar
comprès entre el 5 percentil femení i el 9

:title:percentil masculí.

• Per a les persones les dimensions de les quals se situïn fora del límit esmentat serà necessari
recórrer a una adaptació individualitzada (per exemple amb mobiliari fet a mida).

• Les superfícies del mobiliari amb què pugui entrar en contacte l’usuari no han de ser bones
conductores de la calor a fi d’evitar l’excessiva transmissió des de la pell.

• Els taulers de treball i les seves carcasses no han de tenir cantonades i arestes agudes.
L’acabat ha de tenir aspecte mat i tons preferiblement neutres. Ha d’estar dissenyat per
suportar, sense moure’s, el pes de l’equip i el de qualsevol persona que es recolzi sobre
alguna de les seves vores, o bé quan el faci servir d’agafador per moure’s amb la cadira
rodadora.

La figura 5.2 mostra les dimensions necessàries per al disseny del lloc usant les
dades antropomètriques de la població d’usuaris. La distància visual òptima (600
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± 150 mm) permet aconseguir el màxim confort visual per a unes dimensions
raonables del lloc.

Figura 5.2. Dimensions antropomètriques per al disseny de la taula

La utilització de taules compactes en les quals es poden situar els diferents
elements del lloc tenen l’avantatge de l’estalvi d’espai, però poden ser poc
adequats en llocs en els quals es requereixin altres espais a part de l’ordinador.

Safata de suport per al teclat

Si s’usa una safata de teclat, aquesta ha de complir els criteris següents:

• Ser ajustable.

• Adaptar-se al canvi de postura i a la mobilitat de l’usuari.

• Adaptar-se al mobiliari. Algunes recomanacions ergonòmiques aconsellen
un espai mínim de 18 cm per a les cuixes (distància vertical entre el seient
i el suport del teclat).

La postura bàsica de treball davant de PVD

Exposem la postura de “referència bàsica” amb la finalitat de corregir errors
posturals i per definir les mesures antropomètriques necessàries per dissenyar
les dimensions del lloc. Aquesta postura no exigeix que s’hagi de mantenir
constantment, sinó que és convenient anar canviant, de tant en tant, de posició
(figura 5.3).
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Els contaminants de
naturalesa química i
biològica són tractats en
el nucli d’activitat “Qualitat
de l’aire interior. La
síndrome de l’edifici
malalt” de la unitat
didàctica “Els factors
ambientals”.

Figura 5.3. Postura bàsica de treball davant de l’ordinador

La definició de la postura de referència davant del treball amb PVD és la
següent:

• Cuixes aproximadament horitzontals i cames verticals.

• Braços verticals i avantbraços horitzontals, formant un angle recte.

• Mans relaxades, sense extensió ni desviació lateral.

• Columna vertebral recta.

• Planta del peu en angle recte respecte a la cama.

• Línia de visió paral·lela al pla horitzontal.

• Línia de les espatlles paral·lela al pla frontal (sense torsió del tronc).

• Angle de la línia de visió menor de 60° sota l’horitzontal.

5.4.3 El medi ambient

El conjunt de factors mediambientals físics constituïts per les radiacions i les
condicions d’il·luminació, els factors termohigromètrics, el soroll i les vibracions,
influeixen notablement en les condicions laborals i és per això que exigeixen
mesures preventives.
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Exposem aquí els
conceptes bàsics sobre

il·luminació. Aquest tema
és tractat amb detall en el

nucli d’activitat “La
il·luminació i el color” de la

unitat didàctica “Els
factors ambientals” que

tracta sobre la il·luminació.

Legislació sobre
il·luminació

La primera actuació a realitzar
respecte a la il·luminació és
complir amb les exigències

reglamentàries generals de l’RD
486/1997, i amb les específiques

del lloc davant de PVD
regulades per l’RD 488/1997.

La il·luminació

D’importància capital són les condicions d’il·luminació del lloc de treball.
Atesa la seva rellevància preventiva, la il·luminació és un dels aspectes
prioritaris que cal tenir en compte davant del treball amb PVD.

Cal separar les condicions d’il·luminació de la pantalla de les de la restad’elements:
documents, teclat, superfícies...

Els principals requisits d’il·luminació són:

a) Hi ha d’haver una il·luminació general a tot el recinte on hi hagi llocs de treball
amb PVD.

b) No s’han de fer servir fonts d’il·luminació complementàries que produeixin
enlluernament directe o reflexions a la pantalla ni desequilibris de lluminositat
que interfereixi la tasca del mateix usuari o la dels altres.

c) Els nivells d’il·luminació han de ser suficients per a les tasques que es facin però
no han d’assolir valors que redueixin excessivament el contrast de la pantalla per
sota del tolerable. Amb pantalles de polaritat positiva és recomanable tenir uns
500 luxs. Amb polaritat negativa es recomana un nivell entorn dels 300 luxs.

d) El lloc ha de quedar situat correctament respecte a les finestres per evitar els
reflexos a la pantalla o l’enlluernament que sofriria l’usuari. Aquestes mesures es
poden complementar amb la utilització de cortines o persianes que esmorteeixin
la llum.

e) Control de l’enlluernament. Es poden distingir tres tipus d’enlluernament:
directe, de contrast i per reflexió (figura 5.4).

Figura 5.4. Enlluernament directe i per reflexió
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Principis per al disseny de
programes informàtics

Els principals principis que cal
seguir en el dissenys de
programes informàtics són els
següents:

1. Capacitat d’adequació a
la tasca.

2. Autodescriptibilitat.

3. Controlabilitat.

4. Conformitat amb les
expectatives de l’usuari.

5. Tolerància d’errors.

6. Adaptabilitat
individual.

7. Fàcil d’aprendre.

Control de l’enlluernament

Per limitar l’enlluernament directe produït per les lluminàries instal·lades al sostre de
les sales destinades als llocs amb PVD, s’estableix el límit de 500 Cd/m2 per a les
lluminàries vistes sota un angle menor a 45° sobre el pla horitzontal, essent recomanable
no ultrapassar les 200 Cd/m2.

A fi de limitar l’enlluernament directe produït per les lluminàries es recomana la utilització
de pantalles difusores o reixetes que impedeixin veure les làmpades nues.

Per al control de l’enlluernament a causa del contrast de luminàncies s’apliquen els
requeriments descrits anteriorment per a l’equilibri de luminàncies entre els diferents
components de la tasca i respecte a l’entorn.

A fi d’evitar l’enlluernament produït pels reflexos, les superfícies del mobiliari i dels
elements de treball han de ser d’aspecte mat o semimat.

Per a les PVD habituals, en les quals les propietats reflectores de la superfície de pantalla
no s’han eliminat de manera suficient, les superfícies i objectes de l’entorn susceptibles de
reflectir-se a la pantalla, han de tenir aquests límits de luminància:

• Luminància mitjana de l’objecte < 200 Cd/m2

• Màxims de luminància de l’objecte < 400 Cd/m2

Usant PVD dissenyades amb tècniques antireflex eficaces, es poden admetre luminàncies
de fins a 1000 Cd/m2.

f) Distribució de luminàncies. Per evitar l’aparició de la fatiga visual, cal garantir
un equilibri adequat de luminàncies. Aquest problema se sol aguditzar entre
document i pantalla de polaritat negativa. Per això, entre els components de la
tasca la relació de luminàncies no hauria de ser superior a 10 (per exemple, entre
pantalla i document), si bé és preferible que aquesta relació de luminàncies no
sigui superior a 3. Entre la tasca i l’entorn mediambiental el límit per a la relació
de luminàncies és menys restrictiu. Es recomana no sobrepassar la relació de 10.

Les condicions termohigromètriques. El soroll. Les radiacions

Els requisits de condicionament dels llocs de treball amb pantalles de visualització
en relació amb la temperatura, el soroll i les radiacions, no són, en general,
diferents dels d’altres activitats d’oficina. L’única especificitat fa referència, en
tots dos casos, a les característiques del mateix equip informàtic.

5.4.4 Els programes informàtics

El disseny dels programes informàtics pot incidir en la càrrega mental i l’estrès
del treballador. La Guia tècnica recull els principis generals aplicables al disseny
ergonòmic dels programes informàtics establerts també per la Norma tècnica
UNE-EN-ISO9241.10.
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5.4.5 L’organització del treball i els aspectes psicosocials

L’organització del treball amb pantalles de visualització pot ser causa de diversos
problemes de tipus psicosocial. La taula 5.6 il·lustra els requeriments organitzatius
idonis que requereix un lloc de treball amb pantalles, i també estableix les
conductes que cal evitar.

Taula 5.6. Requeriments generals per al disseny de tasques amb PVD

Evitar Procurar

Sobrecarrega o subcàrrega
Repetitivitat de les tasques
Pressió indeguda de temps
Situacions d’aïllament que impedeixin el contacte
social
Excessiva parcel·lació del treball
Escàs contingut de la tasca
Manca de control de l’operador sobre el seu propi
treball

Facilitar a l’usuari la realització de la seva tasca
Donar autonomia a l’usuari perquè pugui decidir
prioritats, establir procediments i fixar el seu propi
ritme de treball
Assegurar que la tasca sigui identificable com una
unitat completa i significativa de treball
Donar oportunitats per desenvolupar el seu
desenvolupament professional
Mantenir relacions amb comandaments i companys
Possibilitar la realització d’una varietat apropiada de
tasques i habilitats
Proporcionar a l’usuari una retroacció adequada
(informació de retorn sobre els resultats de la seva
feina)

Hi ha tres aspectes que són particularment importants a causa de la influència que
tenen en el disseny de les tasques amb equips de PVD:

• La durada dels temps d’espera mentre es treballa amb el sistema.

• El grau d’autonomia de l’usuari per decidir quan i com fa servir el sistema.

• El grau en el qual l’usuari depèn del sistema per poder fer la seva tasca.
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Introducció

Tots els llocs de treball exigeixen unes demandes als treballadors que els han de
desenvolupar. Aquestes demandes són molt variades i van des del que exigeix un
esforç físic repetitiu i automàtic fins al que demana examinar una gran quantitat
d’informació rebuda, processar-la i emetre la resposta més adequada. Ens referim
al contingut del treball expressat també com a càrrega de treball física, en el primer
cas i mental, en el segon. Aquestes no es donen en estat pur sinó que depenent
del lloc hi ha diferents proporcions d’exigències. Per adequar aquestes exigències
a les capacitats dels treballadors cal conèixer l’estructura i el funcionament dels
aspectes anatòmics, fisiològics i funcionals del cos humà.

Aquesta unitat didàctica se centra en la càrrega de treball en els seus dos vessants:
el físic i el mental. Es dedica més atenció als esforços físics, tant estàtics o postu-
rals com als dinàmics o de moviment, a causa de la gran varietat de casuístiques
que es presenta en l’entorn laboral però hem de fer patent la importància derivada
d’una càrrega mental del lloc adequada sobre la salut del treballador i sobre el seu
rendiment.

En el nucli d’activitat “La càrrega de treball. El cos humà” es fa primer una
exposició dels conceptes de sobrecàrrega i subcàrrega de treball juntament amb
la dels de càrrega externa i interna. Es passa després a estudiar la constitució i
el funcionament dels òrgans del cos humà afectats més directament pels requeri-
ments laborals. Hem cregut convenient il·lustrar-ho amb les nocions bàsiques de
l’alimentació.

El nucli d’activitat “La càrrega mental de treball” l’iniciem analitzant els
diversos factors que donen contingut a la càrrega mental; comentem la seva
incidència sobre el treballador i presentem una sèrie d’instruments de mesura,
recomanant al final un conjunt de mesures preventives.

El nucli d’activitat “Càrrega física de treball” se centra en l’estudi del treball
dinàmic i estàtic. Per fer-ho exposem els dos tipus de contraccions musculars que
l’originen i comentem els diversos sistemes d’obtenció d’energia que utilitza el
múscul per desenvolupar la tensió i el moviment requerit. Presentem els diferents
sistemes d’avaluació del treball físic realitzat aplicant metodologies variades tant
per al treball dinàmic com per a l’estàtic.

El nucli d’activitat “Els trastorns musculoesquelètics” està dedicat a aquest tipus
de trastorns. Fem una presentació dels factors més comuns que incideixen en la
seva aparició i presentem una sèrie de metodologies d’avalua-

ció. És important que consulteu les diferents metodologies completes; amb
aquesta finalitat us remetem a diferents pàgines webs, ja que en aquesta unitat
només hem destacat els trets característics de cada una d’elles.
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En el nucli d’activitat “Manipulació manual de càrregues” acudim a les dades
estadístiques de les enquestes periòdiques sobre condicions de treball que fa
l’INSST per adonar-nos de la seva incidència, també en el món laboral. Exposem
tres metodologies que considerem bàsiques per avaluar aquestes operacions i
proporcionem pinzellades d’altres mètodes també dignes de ser tinguts en compte.

Us recomanem que a part de dominar els continguts teòrics d’aquesta unitat feu
un esforç per tenir un domini exhaustiu de les metodologies presentades ja que
moltes d’elles segurament les haureu d’aplicar a la vostra futura vida professional
de prevencionistes.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Comprendre el concepte de càrrega de treball.

• Delimitar els criteris que configuren la càrrega física i la càrrega
mental de treball.

• Classificar els diferents graus que s’aprecien en la càrrega de treball

• Conèixer els òrgans, sistemes i aparells del cos humà que tenen es-
pecial rellevància des del punt de vista preventiu i, particularment,
ergonòmic.

• Relacionar l’exposició a factors de risc amb l’aparició de patologies
fisiològiques i psíquiques en els afectats.

• Conèixer les condicions laborals de la població treballadora espanyola
res- pecte a la càrrega de treball física i mental, obtingudes bàsicament
de les enquestes periòdiques de condicions de treball que fa l’INSHT.

• Valorar les dades anteriors.

• Conèixer i interpretar la normativa legal i reglamentària aplicable al
contingut de la càrrega de treball, i en particular a l’ús manual de
càrregues i a les exigències que limiten o eviten l’aparició dels tras-
torns musculoesquelètics.

• Identificar els factors de risc ergonòmic en els llocs de treball i en les
operacions de treball tant mental com físic.

• Determinar els processos i procediments de recollida d’informació per
identificar i quantificar els factors de risc anteriors.

• Determinar els àmbits geogràfics en què es manifesten majoritària-
ment en l’empresa els riscos exposats.

• Interrelacionar les diverses magnituds de mesura del consum metabò-
lic.

• Avaluar la càrrega de treball físic partint de diverses metodologies que
tin- guin en compte el mesurament de diversos paràmetres biològics o
que s’estimin per criteris externs recollits en taules comparatives.

• Aplicar metodologies específiques per a l’anàlisi de la càrrega de tre-
ball mental, de la manipulació manual de càrregues i del treball es-
tàtic.

• Conèixer i aplicar les metodologies més usuals en la valoració dels
riscos per moviments repetitius.

• Determinar el grau d’adequació de les diferents metodologies amb les
exigències legals i reglamentàries.

• Utilitzar diferents instruments de mesura per al mesurament dels
diferents paràmetres que la metodologia concreta exigeixi avaluar.
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• Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball se-
gons els criteris de referència del mètode aplicat.

• Proposar les mesures preventives aplicables i prioritzar-ne l’elecció
partint del grau d’incidència dels riscos associats sobre els afectats.

• Implantar les mesures preventives adequades als diversos factors de
risc.

• Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades, en par-
ticular tenint com a criteri de referència l’opinió, la conducta dels
afectats i les possibles manifestacions patològiques posteriors.

• Controlar els riscos a partir d’observacions del treball que es fa i de
mesurament dels paràmetres indicatius.

• Relacionar les desviacions que hi pugui haver entre el procediment
establert i el desenvolupament pràctic de la tasca.
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1. La càrrega de treball. El cos humà

Per fer qualsevol tasca, el treballador ha de posar en funcionament, d’una banda,
una sèrie d’operacions motrius o físiques que requereixen un esforç muscular, i
d’altra banda, un conjunt d’operacions cognitives o mentals. Però al món laboral
no ens trobarem treballs purament físics ni purament mentals, sinó que tots dos
aspectes hi seran presents, encara que amb el predomini d’algun d’ells.

El grau de mobilització física i mental que s’exigeix al treballador per fer la tasca
determinarà la càrrega de treball.

Podem definir la càrrega de treball com el conjunt de requeriments
psicofísics a què se sotmet el treballador al llarg de la seva jornada laboral.

Des d’un punt de vista teòric es diferencia el treball físic del treball mental
segons el tipus d’activitat que hi predomini. Quan l’activitat desenvolupada sigui
predominantment física, parlarem de treball físic o muscular, i per tant, de càrrega
física de treball i quan, al contrari, l’activitat impliqui més esforç intel·lectual,
parlarem de treball mental, i en conseqüència, de càrrega mental de treball.

Subcàrrega i sobrecàrrega de treball

Si la càrrega de treball és molt petita per a qui la realitza, ens trobem davant d’una
subcàrrega de treball, i si és molt elevada estem davant d’una sobrecàrrega de treball.
Tant l’una com l’altra comporten efectes perjudicials per al treballador.

La càrrega de treball, tant física com mental, és un perill (font potencial de
dany) present a qualsevol empresa i a totes les activitats laborals.

La càrrega de treball no és sempre la mateixa, sinó que estarà determinada per la
interacció o relació que s’estableix entre:

• El nivell d’exigències de la tasca (esforç requerit, ritme, condicions ambi-
entals...), d’una banda, i

• Les característiques de l’individu (edat, formació, experiència, fatiga...), de
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l’altra. Aquestes característiques determinen el grau de mobilització del
treballador, és a dir, l’esforç que ha de fer per dur a terme la tasca.

Un mateix lloc de treball pot provocar
una càrrega interna de treball

diferent./0

Maneres d’entendre la càrrega de treball

La càrrega de treball pot ser entesa de les quatre maneres següents:

• Càrrega física

• Càrrega mental

• Càrrega externa de treball

• Càrrega interna de treball

Això significa que per a una mateixa tasca, amb unes mateixes exigències, la
càrrega de treball serà diferent en funció de determinades característiques de
l’individu, que determinen la seva capacitat de resposta.

A part de la càrrega física i mental de treball, podem distingir dos grans grups
conceptuals de càrrega de treball: càrrega externa i càrrega interna.

Càrrega externa i càrrega interna de treball

Càrrega externa (o pressió de treball) és el conjunt de condicions i exigències externes de
l’entorn de treball que es projecten sobre el treballador, tant en el seu vessant fisiològic
-exigint una actuació muscular concretacom psicològic, que comporta un exercici mental de
percepció de la informació, de la seva interrelació i de donar la resposta adequada. Ens
referim a la càrrega física i a la càrrega mental de treball.

Càrrega interna -o tensió provocada pel treballés l’efecte de la càrrega externa sobre una
persona, en relació amb les seves característiques i aptituds concretes. A aquest concepte
se l’anomena habitualment càrrega de treball.

Aquests conceptes expliquen per què unes idèntiques condicions de treball poden
representar diferents càrregues internes de treball per als diferents treballadors sotmesos
a aquestes condicions.

Un ergònom ha de conèixer l’estructura i el funcionament del cos humà.

Cal un coneixement previ del cos humà per comprendre millor la capacitat
d’aquest per donar resposta a les demandes que exigeixen els llocs de treball.

És convenient que l’ergònom capti des d’un principi el cos humà com una
unitat orgànica en la qual els diferents sistemes estan interrelacionats entre si
i són coordinats pel sistema nerviós i el medi intern (hormones, limfa, líquid
intersticial). El cos humà és organitzat de tal manera que cap aparell o sistema
no funciona aïlladament sinó sota la supervisió i control de la resta, integrant-se
a una unitat el funcionament de la qual està al seu torn influït per les variacions
físiques i psíquiques de l’entorn que l’envolta. Observeu en la figura 1.1 com
s’interrelacionen els diferents òrgans i sistemes.
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La unitat orgànica del cos
humà

Alguns casos demostren la unitat
orgànica del cos humà.

Per exemple, davant de
situacions estressants repetitives
hi ha un augment de
segregacions de suc gàstric que
pot provocar una úlcera pèptica.

D’altra banda, un treball físic
intens provoca una acceleració
del ritme cardíac que comporta
un aportament de sang més
elevat al múscul.

Figura 1.1. Cos humà com una unitat funcional

Amb aquesta visió es comprenen fàcilment les manifestacions psico-somàtiques
d’alguns factors de risc.

1.1 Les funcions vitals del cos humà: relació, nutrició i reproducció

Encara que el cos humà s’hagi de concebre com una unitat funcional, a efectes
pràctics la ciència estudia els diferents sistemes i aparells des d’un punt de vista
autònom. Els diferents sistemes es poden agrupar en tres grups segons la funció
principal que fan:

• Funcions de relació.

• Funcions de nutrició.

• Funcions de reproducció.

1.1.1 Funcions de relació del cos humà

Ens relacionem amb el medi extern, recollint informació i transmetent-la a
través dels nervis als centres nerviosos que una vegada interpretada i processada
desencadenen la resposta adequada, sia motriu o d’un altre tipus. Les funcions de
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Cada tipus de treball
requereix un sistema

d’alimentació adequat al
consum metabòlic realitzat.

relació són exercides pels diferents sistemes sensorials, pel sistema nerviós i pel
sistema muscular i esquelètic.

Hi ha alguns aspectes que és interessant que el prevencionista conegui:

• La constitució i el funcionament dels principals sistemes sensorials -vista
i oïda-, les seves limitacions perceptives, la seva capacitat d’adaptació al
medi laboral, les seves possibles alteracions...

• La constitució i el funcionament dels sistemes nerviosos central i perifèric
com també els efectes irreversibles de les lesions a les vies nervioses.

• El sistema esquelètic, les seves articulacions, els diferents tipus de movi-
ments i el grau de moviment real i òptim de les diferents articulacions.

• Respecte al sistema muscular, n’interessa la descripció i composició, les
contraccions musculars isotòniques i isomètriques i els esforços que hi estan
associats.

1.1.2 Funcions de nutrició del cos humà

Les funcions de nutrició faciliten l’obtenció de nutrients, transformant els aliments
en matèries solubles que travessen el tub digestiu per ser aportades a tots els òrgans
per mitjà de la sang juntament amb l’oxigen necessari. Permeten la renovació
dels diversos teixits orgànics juntament amb la producció d’energia necessària per
mantenir la temperatura interna constant i per a la realització d’activitats -energia
dinàmica.

Els productes de rebuig són eliminats pels ronyons, en el cas de substàncies
solubles en aigua, i per l’aparell respiratori en el cas de substàncies gasoses. Els
sistemes afectats són l’aparell digestiu, el respiratori, el circulatori i l’excretor.

Hi ha alguns aspectes que és interessant que el prevencionista conegui:

• Els nutrients necessaris per cobrir el consum metabòlic total (basal, de lleure
i de treball).

• Les característiques i classificació dels aliments.

• Els diferents tipus de processos de transferència d’energia als músculs i
l’evacuació dels productes de rebuig de l’activitat muscular.

1.2 Els sistemes sensorials

Els sistemes sensorials constitueixen un conjunt d’òrgans per mitjà dels quals
l’organisme percep els diversos estímuls exteriors. L’esquema funcional bàsic que
exposem (figura 1.2) és vàlid per a qualsevol tipus de sentit afectat:
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1. Un òrgan receptor que capta l’estímul sensitiu adequat.

2. Un nervi sensitiu que fa de via de comunicació entre l’òrgan receptor extern
o perifèric i el sistema nerviós.

3. Un centre nerviós que es troba al cervell i que associa els estímuls amb
les experiències anteriors. És el que anomenem percepció: “El cervell no
solament hi veu, sinó que reconeix el que veu”.

Figura 1.2. Esquema funcional d’un sistema sensorial

Els diferents òrgans sensorials es mostren a la taula 1.

Taula 1.1. Òrgans sensorials

Estímul Sentit Receptor Percepcions

Llum Vista Retina (ull) Color, mida, formes,
distàncies, moviment...

So Oïda Òrgan de Corti (sentit) Intensitat, timbre, to,
direcció...

Substàncies químiques
en saliva

Gust Papil·les gustatives
(llengua)

Dolç, salat, àcid, amarg

Substàncies químiques
volàtils

Olfacte Vesícula olfactiva (nas) Diferents olors

Pressió, fred, calor,
dolor

Tacte Pell Diferents qualitats

És d’un interès especial conèixer el temps que la persona triga a donar una resposta
motriu davant d’un estímul exterior. És el que es coneix com a temps de reacció.
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La llum i la visió

La llum és una radiació
electromagnètica capaç de ser

detectada per l’ull humà normal.
La visió és el procés per mitjà

del qual la llum es transforma en
impulsos nerviosos capaços de
generar sensacions, essent l’ull

l’òrgan encarregat de fer-ho.

El temps de reacció (TR) es defineix com el temps que transcorre entre
la recepció d’un senyal i la rapidesa d’execució possible de la resposta
adequada. El TR depèn de molts factors com l’edat, l’entrenament, el tipus
de senyal rebut, la fatiga, el tipus d’acte reflex o voluntari...

Temps de reacció simple i temps de reacció complex

Hi ha dos tipus de TR. El temps de reacció simple és aquell que depèn d’un senyal simple
del tipus d’absència-presència: en aquest cas el temps de reacció és més baix. El temps
de reacció complex és aquell que depèn d’una informació amb diferents alternatives. En
aquest cas el temps de reacció és més gran. Hi ha algunes referències que tracten
d’establir el TR en funció del tipus de senyal rebut.

Vegem a la taula 1.2 i a la taula 1.3 els TR relacionats amb els sentits

Taula 1.2. Temps de reacció dels
diferents sentits

Sentit TR simple TR complex

Vista 150 ms 200 ms

Oïda 120 ms 160 ms

Olfacte 200 ms 500 ms

Tacte 110 ms 155 ms

Tacte. Temperatura 150 ms 200 ms

Tacte. Dolor 200 ms 1.000 ms

Taula 1.3.
Temps de reacció
d’actes reflexos i
d’actes voluntaris

Estímul Temps de reacció motriu

Acte reflex Mínim 40 ms

Acte voluntari Mínim 150 ms

Acte voluntari, si se n’espera el senyal Entre 200-300 ms

Acte voluntari, si no se n’espera el senyal Superior a 500 mg

1.2.1 Sentit de la vista

Les radiacions visibles que constitueixen la llum estan constituïdes per radiacions
les longituds d’ona de les quals estan compreses entre els 380 nanòmetres, que
corresponen al color violeta, i els 780 nanòmetres, que corresponen al color
vermell. Aquests són els valors que l’ull humà pot percebre. Tanmateix la màxima
sensibilitat a la llum es produeix en l’ona de 555 nanòmetres, encara que en visió
nocturna la sensibilitat més gran es correspon amb longituds d’ona de l’ordre dels
500 nanòmetres.

La percepció visual de l’exterior (la llum) es fa a través de l’ull, en el qual es
reprodueix a la retina la forma invertida de la imatge exterior, les vies òptiques
condueixen aquesta informació fins al cervell, on es processa la informació.

Fisiologia de l’ull

L’ull és una esfera d’uns 20 mm de diàmetre que es troba a la cavitat denominada “òrbita”.
Està protegit exteriorment per les celles i les parpelles. La membrana externa, escleròtica,
protegeix els òrgans interns de l’ull. La seva part anterior, transparent, és la còrnia. Darrere
d’aquesta hi ha un líquid anomenat humor aquós. En aquesta zona que es coneix com a
cambra anterior es troba l’iris, disc muscular pigmentat que presenta un orifici denominat
pupil·la i que té com a missió controlar el diàmetre d’aquesta, que és la que regula l’entrada
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de llum a l’interior de l’ull (figura 1.3).

Figura 1.3. Diferents parts de l’ull humà

A la part posterior de la cambra anterior hi ha el cristal·lí, que actua com una lent òptica
que pot modificar la seva curvatura per enfocar nítidament els objectes que es troben a
diferents distàncies de l’observador. A aquest fenomen se l’anomena “acomodació”: per a
objectes llunyans el cristal·lí s’aplana i adopta la forma oval en enfocaments propers. Amb
l’edat es va allunyant el punt més proper d’acomodació: amb 16 anys es poden veure
nítidament objectes situats a 8 cm i en canvi amb 60 anys aquesta acomodació es fa a 1 m
de distància.

Darrere del cristal·lí l’ull és ple d’un líquid gelatinós transparent, l’humor vitri. A la part
posterior de l’ull hi ha la retina, que és una zona recoberta per una pel·lícula de fibres
nervioses que és la continuació del nervi òptic i està constituïda per dos tipus de cèl·lules
fotoreceptores: els cons que perceben el color, els objectes brillants i els detalls minúsculs
i els bastons que detecten la visió sense color, el moviment dels objectes i les llums febles.

A la retina hi ha la màcula o taca groga, al centre de la qual hi ha la fòvea, que conté cons
exclusivament. Aquesta és la zona de màxima nitidesa de visió i l’organisme fa per manera
que la imatge enfocada caigui sobre aquesta petita zona del cristal·lí.

És interessant que el prevencionista conegui en especial les dades següents:

• En la visió escatòpica l’ull s’adapta a baixos nivells de luminàncies i no es
percep el color dels objectes. Es produeix en nivells de luminàncies inferiors
a 0,05 cd/m2.

• En la visió fotòpica l’ull s’adapta a nivells més grans de luminàncies i
es percep el color dels objectes. Es produeix en nivells de luminàncies
superiors a 3 cd/m2. Fixeu-vos en els diferents nivells de sensibilitat visual
segons sigui la visió nocturna o diürna representats en la figura 1.4.
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Figura 1.4. Sensibilitat de l’ull humà en visió diürna i nocturna per a diferents
colors

• Per adaptació de la vista s’entén la capacitat de l’ull per ajustar-se a les
diferents intensitats d’il·luminació a través de la regulació de la pupil·la. Per
adaptar-se l’ull d’un lloc ben il·luminat a un altre que es trobi a les fosques
pot arribar a trigar fins a 30 minuts; en el cas contrari l’adaptació es produeix
en segons.

• L’acomodació és la capacitat de l’ull per formar una imatge nítida d’un
objecte que es troba en una distància determinada.

• L’iris reacciona per moviment reflex davant de la llum. Aquesta propietat
s’utilitza en primers auxilis per comprovar si una persona té vida o està
morta, ja que en apropar-se-li a la pupil·la una font de llum aquesta s’ha de
dilatar a l’instant, en cas que hi hagi vida, almenys, vegetativa.

• Sobre l’extensió del camp visual vertical i horitzontal cal tenir en compte
que el camp visual inclou en el pla horitzontal prop de 190° i corresponent
l’angle central de 120° a la visió binocular. El camp de visió vertical pot
arribar fins a 130°. En la figura 1.5 es representa el camp visual en el pla
sagital.

• Per agudesa visual s’entén la capacitat de l’ull de reconèixer separadament
i nítidament objectes petits que estan molt propers entre si. L’agudesa
depèn de la mida dels objectes i de la distància en la qual es trobin de
l’ull. La capacitat fisiològica de l’ull tendeix a deteriorar-se amb l’edat.
Apareix una notable disminució de la sensibilitat relativa per apreciar els
detalls: en general en una persona de 60 anys és aproximadament un 75%
respecte d’una de 20 anys, la qual cosa fa necessari augmentar els nivells
d’il·luminació.
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Alteracions visuals amb
l’edat

Amb l’edat disminueixen la
capacitat d’adaptació visual,
l’agudesa visual, la capacitat de
percepció dels colors, la
discriminació dels contrasts i el
camp visual. En canvi, amb
l’edat augmenta la sensibilitat a
l’enlluernament.

Figura 1.5. Angle visual humà en el pla sagital

• Les alteracions de la vista amb influència en el desenvolupament del treball
són les següents:

– Daltonisme, astigmatisme, miopia, vista cansada...

– L’efecte estraboscòpic.

– Les il·lusions òptiques.

Alteracions visuals

El daltonisme és una malaltia que consisteix en la impossibilitat de distingir els colors
(discromatòpsia). És molt freqüent que els afectats confonguin el verd i el vermell, i poden
aparèixer altres irregularitats amb altres colors. També hi ha casos en els quals la incidència
de la llum pot fer que variï el color que veu el daltònic.

L’astigmatisme impedeix l’enfocament clar dels objectes propers o llunyans.

La miopia consisteix en el fet que l’ull pot veure objectes que són a prop però és incapaç
de distingir nítidament els objectes llunyans.

L’efecte estroboscòpic es produeix en il·luminar mitjançant llampades un objecte que
es mou de manera ràpida i periòdica. Quan la freqüència de les llampades s’aproxima
a la freqüència de pas de l’objecte davant de l’observador, aquest el veurà moure’s
lentament, cap a endavant o cap a enrere segons que la freqüència de les llampades sigui,
respectivament, inferior o superior a la del pas de l’objecte.

Les il·lusions òptiques són efectes sobre el sentit de la vista caracteritzats per la
percepció visual d’imatges que són falses o errònies. Falses si no hi ha realment el que el
cervell veu, o errònies si el cervell interpreta equivocadament la informació visual.
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1.2.2 Sentit de l’oïda

L’orella és l’òrgan que ens facilita la percepció dels sons i ens informa de la posició
d’equilibri que manté el nostre cos en cada moment. L’orella es compon d’un
sistema de captació i conducció del so (orella externa i mitjana), d’un receptor
(orella interna) i dels centres auditius del cervell. En la figura 1.6 es representen
els òrgans més importants de l’orella.

Figura 1.6. Diferents parts de l’orella

Funcionament de l’orella

El funcionament de l’orella és el següent. Les ones sonores arriben al timpà i el fan
vibrar. Les vibracions són transmeses al seu torn per la cadena d’ossets de l’orella mitjana.
En moure’s el peu de l’estrep es formen unes ones al líquid situat en l’interior del canal
vesticular. Les ones penetren als canals semicirculars de la còclea fins a arribar al vertader
òrgan auditiu: l’òrgan de Corti. A l’òrgan de Corti hi ha cèl·lules sensorials (compostes per
òrgans ciliats) que capten les ones sonores.

És interessant que el prevencionista conegui els aspectes següents:

• A l’orella mitjana hi ha el timpà o membrana timpànica que s’uneix a l’orella
interna pels ossets, concretament amb el peu mòbil d’estrep. El timpà es pot
trencar per un soroll d’impacte, per la introducció d’algun objecte punxant,
etc.

• Un dels efectes fisiològics més importants de l’exposició al soroll és,
sens dubte, la pèrdua d’audició permanent com a conseqüència d’un dany
fisiològic irreversible a les cèl·lules ciliars de l’òrgan de Corti.

• Els límits de la percepció del so per part de l’orella se situenen 16 Hz a
25.000 Hz de freqüènciai20 Pa a 20 Pa (pascals).

• La gamma de pressions sonores que es poden percebre per l’orella és enorme
(pot variar en 1 milió de vegades). Els llindars de detecció de les pressions
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Efectes pseudofisiològics
del soroll

Els efectes pseudofisiològics del
soroll s’observen principalment
en els sistemes motor
(contraccions musculars),
vegetatiu (variacions de la
freqüència cardíaca,
vasoconstricció perifèrica,
augment de la pressió sanguínia,
ralentització dels moviments
respiratoris, etc.), i
electroencefalogràfic
(desincronització de l’EEG).

sonores depenen de les freqüències; són mínims entre 1.000 i 6.000 Hz i
augmenten amb les freqüènciesextremes.

1.2.3 El sentit del tacte. La pell

L’ésser humà necessita mantenir una temperatura interna d’aproximadament 37
°C (la temperatura interna del cos varia entre 36 °C i els 38 °C). Aquest balanç
tèrmic es fa per mitjà de l’hipotàlem, que actua com un termòstat.

Per evitar que es descompensi la temperatura interna, l’home utilitza mecanismes
de defensa que són capaços de contrarestar qualsevol situació gairebé tèrmica,
mitjançant els termoreceptors que es troben a la pell i altres parts del cos i detecten
els canvis de temperatura, informant-ne el cervell.

Reaccions corporals davant del fred i la calor

Quan el cervell detecta un augment de temperatura, es produeix un augment del ritme
cardíac i del flux sanguini a la superfície, produint-se un augment de la sudoració i de
l’evaporació. Si el que detecta és fred, el procés és invers, disminuint el flux sanguini i
augmentant l’excitació muscular generant calor metabòlica per compensar la pèrdua de
fred.

1.3 El sistema nerviós

El sistema nerviós assegura la connexió de l’organisme amb el medi extern,
per una part (per mitjà dels òrgans dels sentits i dels nervis sensitius) i, per
una altra, amb els músculs, és a dir, amb els òrgans de reacció, a través dels
nervis motors.

El sistema nerviós consta de dues parts ben diferenciades, el sistema nerviós
central (SNC) i el sistema nerviós perifèric (SNP).

Elements del sistema nerviós central

Al cervell s’integren i elaboren totes les funcions motrius, sensitives i de relació. Ell rep
la informació que li arriba dels òrgans dels sentits i la tradueix a sensacions (veure, olorar,
sentir). Envia als músculs ordres explícites a través dels nervis motors, que es converteixen
en moviments voluntaris (caminar, escriure). És el lloc on es troben funcions com la
memòria i les emocions.

El cerebel té com a funció essencial regular totes les accions voluntàries de l’organisme. El
cerebel controla tant el vessant estàtic com la dinàmica del nostre cos: regula l’equilibri, el
to postural i coordina els moviments voluntaris en l’espai i en el temps.

Per la medul·la espinal passen múltiples vies nervioses que provenen o es dirigeixen al
cervell. Les vies motrius són les responsables de la transmissió de les ordres a l’organisme;
les vies sensitives transporten cap al cervell els estímuls recollits pels nostres òrgans dels
sentits. També a la medul·la es produeixen els reflexos medul·lars. Aquests consisteixen en
una sèrie de reaccions de caràcter involuntari encaminades a respondre a estímuls externs.
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El sistema nerviós simpàtic

El sistema nerviós simpàtic
constitueix una porció del

sistema nerviós que intervé en la
regulació de les funcions

orgàniques involuntàries i
automàtiques. Els seus centres es

troben en la base de l’asta
anterior de la medul·la.

L’SNC i l’SNP s’interrelacionen entre
si.

El SNP està format per una xarxa de nervis que uneixen el sistema nerviós central
a la resta de l’organisme. El SNP comprèn dos tipus de nervis: els nervis
cerebroespinals i els nervis simpàtics. Els primers es troben sota el control de la
nostra voluntat; són els que dirigeixen els músculs i transporten la sensibilitat. Els
segons regeixen les funcions del nostre interior (de les vísceres), independentment
de la nostra voluntat.

Cal que el prevencionista sàpiga com intervé el sistema nerviós en la configuració
d’operacions motrius repetitives.

Pensem en una acció d’exercici físic com pot ser aixecar un sac gros aparentment
molt pesant però que en realitat pesa vuit quilos. En aquest supòsit el SNC, basant-
se en experiències prèvies, dissenya el moviment i a través del SN simpàtic, envia
el senyal de mobilització a l’òrgan encarregat de donar-hi resposta. Les etapes
seguides són:

1. El SNP transmet l’ordre a l’aparell locomotor.

2. L’aparell locomotor fa el moviment i alhora envia les informacions necessà-
ries al SNC perquè aquest calibri si el gest és el correcte, ja que s’ha aplicat
un esforç muscular excessiu.

3. El SNC modifica l’esquema motor, basant-se en les informacions que rep de
l’aparell locomotor i dels altres òrgans dels sentits, repetint l’acció fins que
arriba a la construcció de l’esquema correcte, és a dir, aplicant una força
més petita que l’aplicada en el primer moviment.

4. Posteriorment, el gest es farà de manera automàtica, intervenint-hi només
la voluntat d’iniciar-lo i controlar-lo.

1.4 El sistema musculoesquelètic

Els elements essencials del sistema locomotor, o sistema musculoesquelètic, són
els ossos, les articulacions, els músculs, els tendons i els lligaments (figura 1.7).
Cada un d’aquests elements intervé en la mecànica del moviment humà de diferent
manera.

Els elements del sistema musculoesquelètic

Els ossos confereixen l’estructura corporal i actuen com a palanques, afavorint el moviment.

Les articulacions constitueixen les connexions lubrificades dels diferents ossos, permetent
el moviment d’un segment ossi respecte al contigu. Les articulacions sinovials tenen una
gran capacitat de moviment. El seu nom prové del líquid sinovial que s’encarrega de
lubrificar les superfícies dels ossos en contacte. Les articulacions no sinovials tenen una
capacitat de moviment limitat.

Els músculs estan constituïts per fibres contràctils que originen els moviments corporals.
Actuen com el motor dels moviments esmentats.
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Els tendons són cordons folrats de beines que actuen a manera de cables, uneixen els
músculs als ossos transportant l’energia produïda al si del teixit muscular fins al punt
d’inserció.

Els lligaments tenen la funció de mantenir ossos i articulacions en una posició correcta per
poder efectuar els moviments.

Els vasos sanguinis permeten el transport d’oxigen i sucre als teixits.

Els nervis connecten els músculs i els òrgans perifèrics amb el cervell.

Figura 1.7. Elements del sistema locomotor

1.4.1 El sistema esquelètic

Les funcions principals dels ossos són suportar i protegir els òrgans essencials del
cos i fer possibles la compressió, flexió i torsió de l’organisme. Del conjunt d’ossos
que formen l’esquelet, els que més ens interessen són els que estan directament
relacionats amb l’execució d’activitats físiques: els de les extremitats superiors i
inferiors i la columna vertebral.

L’esquelet és el conjunt de 206 ossos
units entre si per articulacions.

Estructura dels ossos

L’estructura dels ossos a nivell microscòpic consta d’una part externa i d’una altra d’interna.
La part externa és sòlida i consistent i està formada per capes que estan recorregudes per
gots sanguini i limfàtics. La part interna correspon a l’os esponjós format per una sèrie
d’espais intercomunicats que contenen medul·la òssia.
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La lumbàlgia o lumbago és
un dolor localitzat a la zona

lumbar.

Descripció de la columna

La columna té una estructura flexible i està constituïda per 33 vèrtebres i 24 discos
intervertebrals units al seu torn per lligaments i músculs. Les vèrtebres i discos han de
suportar els esforços i han de permetre el pas per l’interior de la medul·la i de 31 parells de
nervis. Podem distingir les zones següents de la columna:

• Zona cervical: 7 vèrtebres que gaudeixen d’àmplia mobilitat.

• Zona dorsal: 12 vèrtebres que presenten poca mobilitat en tenir com una de les seves
funcions la fixació de les costelles.

• Zona lumbar: 5 vèrtebres més grans que la resta i que gaudeixen de més mobilitat. Són les
que suporten el pes corporal i les càrregues suportades

• Zona sacrocoxígea: 9 vèrtebres unides entre si, per la qual cosa no hi ha en aquesta zona
discos intervertebrals.

La fissura discal consisteix en
l’esquinç de l’anell fibrós del disc. La

protusió discal consisteix en la
deformació de l’anell fibrós per

impacte del nucli. Si l’anell arriba a
trencar-se i una part del nucli polpós

surt fora de la coberta apareix una
hèrnia discal.

Des del punt de vista preventiu ens interessa conèixer el següent:

• El disc intervertebral separa les vèrtebres i fa la funció d’esmorteir les
forces transmeses a la columna. Està constituït per un nucli central que es
desplaça i deforma amb els moviments de les vèrtebres i per l’anell fibrós
que embolica el nucli. Els discos de la zona lumbar són els que suporten
més pressions tant pel mateix pes com pel suport de càrregues. En aplicar
una tensió sobre un disc intervertebral el seu nucli suporta aproximadament
el 75% de l’esforç i el 25% restant es transmet al seu anell.

• Amb l’esquena recta els esforços es transmeten a l’anell de manera homogè-
nia, amb el tronc flexionat cap endavant o lateral la pressió sobre el nucli no
és simètrica i tendeix a desplaçar-lo per darrere; per aquest motiu aquesta
acció es contraresta per l’anell sobre el qual actuen esforços diferents que
poden arribar a ser molt elevats i que poden arribar a ocasionar la temuda
hèrnia discal.

• L’aparició de les lumbàlgies obeeix a una multivarietat de causes però
n’esmentem les més significatives:

– De natura mecànica com a esforç físic intens, moviments imprevistos i
bruscos, postures forçades durant llarg temps; postures inadequades de
treball, debilitat muscular per manca d’exercici, pes corporal excessiu,
vibracions, rotació del tronc amb o sense càrregues...

– Per lesions del disc o de les vèrtebres.

– Per envelliment.

– Fins i tot hi ha autors que relacionen directament les lumbàlgies amb
l’existència de factors psicosocials, en especial l’estrès.

• Les mesures preventives més comunes contra l’aparició de lumbàlgies són
les següents:

– Evitar els factors de risc agreujants. És convenient canviar de postura,
adoptar posicions correctes.

– Mantenir els músculs en bon estat físic.
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Biomecànica

La biomecànica suposa que el
cos humà es comporta d’acord
amb les lleis mecàniques
newtonianes. Els ossos i músculs
actuen com un sistema mecànic
en el qual les forces, càrregues i
moviments poden ser
quantificats i precisats.

Es diu que el cos està en
posició anatòmica quan
està dret i amb la cara, peus
i palmells de les mans
mirant cap endavant.

– Aixecar càrregues el mínim possible i de manera segura.
– Disseny ergonòmic del lloc de treball.
– Aplicar pauses i temps de recuperació.
– Aplicar mesures preventives en els riscos psicosocials.

L’estudi biomecànic del cos

En tota activitat física intervenen els sistemes nerviós, cardiovascular, muscular i
ossi. Si es para una atenció especial al sistema ossi i muscular ens estarem centrant
a analitzar els factors biomecànics de l’activitat.

Per a l’estudi dels moviments corporals hem de tenir sempre la referència del
pla sobre el qual s’executen. Hi ha tres plans bàsics referents: sagital, frontal i
transversal.

Situat en posició anatòmica, el pla sagital talla el cos en meitat dreta i meitat
esquerra. El pla frontal talla el cos en meitat anterior i meitat posterior i el pla
transversal o horitzontal talla el cos en meitat superior i meitat inferior. Observeu-
los en la figura 1.8.

Figura 1.8. Representació dels plans sagital, frontal i transversal del cos humà

Tenint en compte els plans anteriors, els moviments dels membres del cos es
defineixen segons la manera de funcionament dels músculs implicats (flexió,
extensió) i de la direcció dels moviments respecte al cos (adducció, abducció,
pronació...). A continuació us descrivim aquests moviments:

• Flexió. És un moviment en el pla sagital que consisteix a doblegar o
disminuir l’angle entre les parts del cos aproximant així el segment corporal
adjacent. Fa que els segments s’apropin.

• Extensió. És un moviment en el pla sagital consistent a augmentar l’angle
entre les parts del cos. Fa que els segments se separin.
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La repetició de moviments i
esforços al llarg d’anys pot

modificar els ossos per
adaptar-se millor a la funció

o funcions requerides.

• Adducció. És un moviment en el pla frontal que consisteix a apropar braços
o cames cap a la línia mitjana del cos.

• Abducció. És un moviment en el pla frontal que consisteix a separar braços
o cames de la línia mitjana del cos.

• Pronació. Consisteix a girar l’avantbraç de manera que el palmell de la mà
quedi cap a baix.

• Supinació. Consisteix a girar l’avantbraç de manera que el palmell de la
mà quedi cap a dalt.

• Rotació interna i externa. La rotació interna apropa les porcions anteriors
d’un segment a l’eix central del cos i n’allunya les posteriors, mentre que la
rotació externa efectuarà el moviment invers.

• Circumducció. És una combinació dels moviments descrits anteriorment.

Moviments d’articulacions

A continuació, us comentem els moviments d’algunes articulacions:

• Columna: Flexió i extensió. Flexió lateral a dreta i esquerra. Rotació a dreta i esquerra.

• Genoll. Realitza els moviments de flexió i extensió.

• Turmell. Articulació tibiotarsiana. Aquesta articulació condiciona els moviments de la cama
respecte al peu.

• Peu. Hi ha quatre articulacions: calcaneoastragalina, mediotarsiana, tarsometatarsiana, i
escafocuboidea i escafocuneals.

• Espatlla: els moviments es desenvolupen en relació amb els tres plans de l’espai.

• Colze: presenta dos moviments. Pronosupinació i flexió-extensió.

• Canell: moviments: flexió, extensió, adducció i abducció.

L’angle articular

Quan un segment corporal es mou respecte a un altre es forma un angle que
denominem angle articular. L’amplitud màxima que pot adoptar aquest angle
varia per a la mateixa articulació depenent de l’eix de gir considerat (vertical, horit-
zontal o transversal). L’angle articular en la seva amplitud màxima l’anomenarem
angle articular màxim. En la figura 1.9 podeu veure que el màxim angle que el
braç pot adoptar en extensió són 50°, mentre que en la flexió el braç pot arribar
fins a 180°.
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Figura 1.9. Angles articulars màxims de l’espatlla en els moviments de flexió i extensió

Tanmateix, al cap de poc temps d’adoptar aquests angles articulars màxims es
produeix dolor i fatiga muscular. D’aquesta manera s’han establert les amplituds
dels angles articulars funcionals que són aquells l’adopció dels quals no comporta
un increment de la fatiga muscular ni risc de trastorns musculoesquelètics. En la
figura 1.10 es representen alguns d’aquests angles.

Figura 1.10. Exemples d’angles articulars per a diferents articulacions

El múscul actua amb més eficàcia quan es troba en el punt mitjà del
recorregut de l’articulació que activa.

Representació gràfica de les cadenes òssies

Per a l’estudi biomecànic del cos se solen representar els ossos amb línies contínues i les
articulacions amb punts. Les cadenes òssies principals que cal tenir en compte en l’estudi
dels moviments corporals són:

• El conjunt d’ossos del cap s’articula amb el cervical que al seu torn està articulat amb el
lumbar; en aquesta regió hi ha el grup pèlvic que el componen l’articulació sacroilíaca i les
dues articulacions coxofemorals enllaçant a la regió lumbar amb els elements femorals.
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Podeu ampliar la
informació sobre els

principals músculs del cos
humà en la secció

“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

• El grup de la cuixa s’articula amb el de la cama, que al seu torn està articulat amb el del peu.

• A la part superior del tronc es troba la baula clavicular que s’articula a nivell esternocostal
d’una banda i per un altre amb la cadena escapular. L’articulació acromionclavicular s’articula
amb la cadena braç-avantbraç-mà.

1.4.2 El sistema muscular

El sistema muscular permet posar en moviment totes les cadenes òssies, mantenir
una postura determinada i permetre que l’energia mecànica desenvolupada pugui
actuar sobre el sistema de treball. Aquesta energia mecànica ha estat transformada
prèviament en el múscul a partir de l’energia química proporcionada pels aliments.

Una característica del teixit muscular és la seva capacitat per contreure’s a causa
de les miofibril·les dels músculs.

Contraccions isomètriques i
isotòniques

Les contraccions musculars poden ser isotòniques i isomètriques. Les
primeres són les que acompanyen el moviment efectuat: el múscul s’allarga
i escurça però el nivell de tensió muscular sol variar poc. Les contraccions
isomètriques no van acompanyades de moviment, ja que en aquestes
contraccions la força muscular equilibra una resistència exterior: és el que
s’anomena una contracció contra resistència. El múscul presenta poques
modificacions en la seva longitud però sí que hi ha canvis en la seva tensió.

Íntimament relacionats amb les contraccions musculars es distingeixen dos tipus
d’esforços musculars que són l’estàtic i el dinàmic.

El treball muscular el qualifiquem d’estàtic quan la contracció dels músculs, posats
en acció, és contínua i es manté durant un cert període de temps. A aquest
tipus d’esforç hi correspondrien les contraccions musculars isomètriques. Aquest
treball incrementa la tensió interna del múscul que oprimeix els vasos sanguinis
impedint l’aportament d’oxigen suficient a les cèl·lules.

El treball dinàmic produeix una successió periòdica de tensions i relaxaments dels
músculs de durada molt curta. A aquest tipus d’esforç hi correspondrien les con-
traccions musculars isotòniques. Aquestes contraccions musculars requereixen
per fer-se una aportació d’energia i d’oxigen i produeixen al seu torn uns residus
obtinguts com a conseqüència del treball, que s’han d’evacuar.

Contracció i extensió de músculs

L’organisme està fent esforços fins i tot quan no produeix un desplaçament o venciment
d’una resistència; en no pocs casos la despesa energètica prové del manteniment d’una
postura. Per comprendre el procés de la despesa energètica al cos és convenient tenir en
compte que l’acció del cos comporta dues fases: contracció i extensió.

Durant la fase de contracció, deguda a la intervenció dels músculs flexors, les necessitats
de glucosa i oxigen augmenten, alhora la circulació sanguínia es fa més difícil per la
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Els músculs en estat de
repòs mantenen una
lleugera contracció
isomètrica. És el que es diu
to muscular.

Tipus d’esforç i
contraccions musculars

Als esforços musculars estàtics
s’hi associen les contraccions
isomètriques. Als esforços
dinàmics s’associen les
contraccions isotòniques.

L’alimentació muscular
segons els esforços

En un esforç dinàmic hi ha un
aportament d’oxigen continu i
suficient que evita l’acumulació
d’àcid làctic al múscul.

En un esforç estàtic no hi ha
aportament suficient d’oxigen i
apareix abans la fatiga muscular
i l’acumulació d’àcid làctic.ç

El descans genera la
metabolització de l’àcid làctic i
la desaparició de les molèsties
musculars.

contracció muscular que oprimeix les artèries. L’efecte és més gran com més gran és
la força efectuada. En la segona fase, fase d’extensió, s’activen els músculs extensors, la
qual cosa afavoreix la irrigació sanguínia, compensant les deficiències de la primera fase.
Quan es produeix només la primera part de l’acció té lloc l’esforç estàtic o isomètric; quan
s’efectuen les dues, es produeix l’esforç dinàmic.

El sistema energètic humà

Per fer les seves contraccions el múscul obté energia a partir de les reserves de què
disposa a partir dels aliments que l’organisme ingereix. A partir de l’alimentació
s’obté la unitat bàsica d’energia de l’organisme que és el trifosfat d’adenosina
(ATP).

La primera font d’energia disponible al múscul és l’ATP (anomenada també
adenosintrifosfat). Les reserves d’aquesta substància a les cèl·lules musculars són
suficients per fer front, durant breus períodes de temps, a exercicis que requereixen
un gran esforç muscular. La transformació de l’ATP mitjançant hidròlisi transfor-
ma l’ATP en difosfat d’adenosina (ADP) amb alliberament d’energia.

Si aquest procés es continua fent es produeix un empobriment energètic de
l’organisme, per la qual cosa cal una inversió del procés que transformi ADP
en ATP, la qual cosa s’efectua mitjançant l’oxidació dels elements procedents
de l’alimentació. En exhaurir-se les reserves d’ATP el múscul les ha de tornar
a sintetitzar. Les vies de recuperació són:

• Via aeròbica. Se sintetitza l’ATP a partir de sucres i greixos dels aliments
amb consum d’oxigen.

• Via anaeròbica. Se sintetitza a partir dels sucres sense necessitat d’oxigen.
Aquesta via té lloc quan s’han exhaurit les reserves inicials d’ATP i abans
que es produeixi la resposta cardiorespiratòria a l’esforç que provocarà
aportar prou oxigen al múscul.

En general els esforços intensos de poca durada mobilitzen les reserves
d’ATP, els esforços moderats i extremadament curts posen en marxa la via
anaeròbica i els esforços de llarga durada però poc intensos usen la via
aeròbica.

Processos metabòlics

Hi ha alguns processos metabòlics que ens interessa conèixer:

• La primera font d’energia la transforma l’oxidació de la glucosa en àcid pirúvic. Una altra
font més important d’energia prové de l’oxidació de l’àcid pirúvic, els components finals del
qual són aigua i anhídrid carbònic. En algun cas l’àcid pirúvic pot originar l’àcid làctic que es
produeix quan l’oxigenació és incompleta. L’acumulació de l’àcid làctic als músculs produeix
fatiga muscular i pot donar lloc a rampes.

• La situació ideal és aquella en la qual el múscul obté l’energia a partir de la via aeròbica
amb aportament suficient d’oxigen a les cèl·lules musculars. Durant l’exercici, les necessitats
d’oxigen augmenten considerablement, com també la producció de diòxid de carboni, per la
qual cosa el nostre organisme intenta facilitar l’intercanvi d’aquests gasos augmentant:
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L’aportament d’oxigen i la
retirada de residus

En les operacions d’aportament
d’oxigen i retirada de substàncies

de rebuig intervé el sistema
respiratori que capta l’oxigen de

l’aire i el cardiocirculatori que
transporta l’oxigen a

l’hemoglobina de la sang.
Ambdós sistemes intervenen en

l’eliminació del diòxid de
carboni que es produeix en

l’activitat muscular.

Seria convenient que
abans d’iniciar l’estudi

d’aquest apartat féssiu un
cop d’ull als resultats de la

VI enquesta de les
condicions de

treball,elaborada per
l’INSST, i us fixéssiu en la
incidència dels factors de

treball respecte a les
lesions

musculoesquelètiques.

– La freqüència respiratòria.

– La quantitat d’aire que penetra als pulmons en cada respiració.

– La velocitat de difusió de l’oxigen i del diòxid de carboni, a través de la membrana
alveolocapil·lar.

– La freqüència cardíaca (per aportar més quantitat de sang).

– La pressió sistòlica als vasos sanguinis.

– La vasodilatació als músculs que treballen.

L’adaptació a l’esforç és sensiblement diferent en un treballador entrenat per tal
com davant d’un mateix esforç:

• Presenta una capacitat de difusió superior d’oxigen ja que té més quantitat
d’hemoglobina a la sang i un volum de sang mobilitzat per contracció
cardíaca superior.

• La freqüència respiratòria i la cardíaca són inferiors.

• Des de punt de vista estructural, hi ha un augment en la capacitat pulmonar
i en el pes i mida cardíacs.

1.4.3 Patologies musculoesquelètiques

Al l’Estat espanyol, les dades obtingudes a través del Registre Oficial dels Informes
de Malaltia Professional ens mostren un important augment de les patologies
musculoesquelètics registrades, que són la primera causa de malaltia professional.

S’inclouen en les patologies musculoesquelètics un grup de processos molt
diferents provocats per la lesió d’alguna de les parts que formen l’aparell
locomotor, principalment les parts toves: músculs, tendons, nervis i algunes
parts pròximes a les articulacions.

Zones més afectades pels trastorns musculoesquelètics

Els trastorns musculoesquelètics (TME) afecten principalment les zones següents:

• Colze

• Espatlla

• Mà

• Canell

• Esquena a les zones: cervical, dorsal i lumbar.

Classificació dels trastorns musculoesquelètics

Els trastorns musculoesquelètics estan classificats, bé per l’element danyat (taula
1.4) o bé per la zona en la qual es generen (taula 1.5). A la taula 1.4 es mostra la
classificació de les diferents patologies.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit
trobareu una llista d’NTP
relacionades amb la
càrrega física de treball.

La despesa energètica
humana

L’eficiència energètica del cos
humà no excedeix el 20% del que
produeix, la qual cosa significa
que de l’energia que es produeix
en l’exercici físic, només una
cinquena o quarta part s’utilitza
com a treball útil, mentre que la
resta es perd en calor.

Taula 1.4. Trastorns musculoesquelètics segons l’element danyat

Tipus d’element danyat Trastorn

Patologies articulars Artrosi: degeneració del cartílag articular.
Artritis: inflamació de l’articulació.

Patologies periarticulars Lesions del tendó (tendinitis)
Tenosinovitis
Lesions dels lligaments (estirades, esquinços, torçades)
Bursitis
Gangli
Miàlgies (dolor muscular localitzat)
Contractura
Esquinç muscular

Patologies òssies Fractures o fissures

Taula 1.5. Trastorns muscu-
loesquelètics segons la zona del
cos on es produeixen

Zona del cos afectada Trastorn

Membres superiors, coll, espatlles Síndrome de tensió cervical
Síndrome cervical
Torticoli
Espatlla congelada

Braç i colze Epicondilitis (colze del tenista)
Epitrocleitis
Síndrome del pronador rodó
Síndrome del túnel radial
Tenosinovitis de l’extensor
Bursitis al colze

Mà i canell Síndrome de DeQuervain
Síndrome del túnel carpià
Síndrome del canal de Guyon
Dit en maça
Contractura de Dupuytren
Síndrome de l’escrivent

Columna vertebral Hèrnia discal
Fractura vertebral
Dorsàlgia
Lumbàlgia aguda
Lumbàlgia crònica
Lumbago agut
Lumbociatàlgies
Cifosis

Membres inferiors Genoll de fregadora
Tendinitis del tendó d’Aquil·les

1.5 L’alimentació

La generació d’energia a l’organisme és el resultat de la combustió dels aliments
amb l’oxigen. Els aliments es poden classificar en dos grans grups:

• Energètics, que aporten les fonts d’energia. Són els glúcids (carbohidrats
o hidrats de carboni) i els lípids (també anomenats greixos).

• Plàstics, que constitueixen i reparen els diversos teixits corporals. Són les
proteïnes, minerals, vitamines i l’aigua.

Entre els tres tipus bàsics d’aliments (carbohidrats, greixos i proteïnes), són els
carbohidrats i els greixos els que fan més aportament energètic. Només quan
aquests dos tipus d’aliments són escassos s’obté energia també de les proteïnes.
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Equivalències entre unitats

L’equivalència entre
quilocalories i quilojoules és la

següent:

1 quilocaloria = 4,18 quilojoules

1 quilojoules = 0,24 quilocalories

Una quilocaloria és la quantitat
de calor necessària per elevar la

temperatura d’1 litre d’aigua
destil·lada de 15 °C a 16 °C.

Un joule és la quantitat de treball
realitzat per una força que mou 1

kg amb una acceleració d’1
m/segon (1 quilojoule = 1.000

joules).

Rendiment energètic de les
proteïnes

És igual al dels hidrats de
carboni però la seva combustió

és més complexa i deixen residus
metabòlics, com l’amoníac, que

són tòxics per a l’organisme. Tot
excés de proteïnes suposa un cert

grau d’intoxicació que provoca
la destrucció de teixits i, en

última instància, la malaltia o
l’envelliment prematur.

Els aportaments nutritius necessaris a una dieta diària per a adult, segons l’Orga-
nització Mundial de la Salut, són:

• Glúcids: un mínim del 55% de la dieta. Han d’aportar 5.500 kJ. Equival
aproximadament a 323 g de nutrients.

• Lípids: un màxim del 30% de la dieta. Han d’aportar un màxim de 3.000
kJ. Equival aproximadament a 81 g de nutrients.

• Pròtids: un aportament del 15% de la dieta. Han d’aportar 1.500 kJ.
Equivalen aproximadament a 88 g de nutrients.

A la taula 1.6 podeu veure els aportaments energètics, característiques i exigències
corporals d’aquests grups d’aliments.

Taula 1.6. Característiques dels diversos grups d’aliments

Aportament
calorífic
aprox.

Dieta diària (g) Aliments Altres dades

Glúcids 1 g = 4 kcal Entre 300-400 Pa, pastes,
llegums, fruits
secs, sucre...

Són necessaris per consumir
els greixos.
Una dieta de menys de 40-60
g/dia impedeix l’absorció de
lípids.

Lípids 1 g = 9 kcal Sobre 80 Oli, mantega,
embotits, fruits
secs...

Digestió lenta.
Absorció incompleta.
Potencia l’obesitat i augment
del colesterol.
La seva manca provoca manca
de vitamines.

Proteïnes 1 g = 4 kcal 40-60
0,75 per cada
kg de pes
(S’ha
d’augmentar en
embarassades)

Carn, peixos,
ous, formatge,
llet...

L’excedent produeix urea i
àcids grassos.

Altres substàncies necessàries

Les següents són algunes substàncies que el cos humà necessita:

• Vitamines. Una dieta natural i equilibrada cobreix les necessitats de vitamines. La seva
manca ocasiona malalties carencials. Es poden fer destruir fàcilment per la calor, la llum,
l’oxigen i per l’acidesa o alcalinitat. S’anomenen per lletres o per les malalties que genera la
seva manca.

• Minerals. Tenen un paper protector i plàstic. Els més importants són el calci, el ferro, el iode,
el magnesi, el fòsfor i el fluor. Amb una dieta natural i equilibrada les necessitats diàries de
minerals queda equilibrada.

• Aigua. Ajuda a fer la digestió, a l’absorció i a la distribució dels aliments, a l’eliminació
de residus i a controlar la temperatura corporal. L’eliminació es produeix per l’orina, els
excrements, la sudoració i per expiració. Les necessitats diàries són al voltant 1.750
mil·lilitres.

En la figura 1.11 es representa les diferents aplicacions del consum energètic.
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Figura 1.11. Necessitats biològiques que satisfan els aliments

A la taula 1.7 podeu veure les necessitats energètiques en l’adult segons sexe, pes
i grau de càrrega física de treball.

Taula 1.7. Necessitats energètiques en l’adult, segons pes i ocupació

Pes Feina lleugera Feina moderadament
activa

Feina molt activa Feina excepcionalment
activa

Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona

45 kg 1.620 kcal
(6,8 MJ)

1.800 kcal
(7,5 MJ)

2.120 kcal
(8,9 MJ)

2.480 kcal
(10,4 MJ)

50 kg 2.100 kcal
(8,8 MJ)

1.800 kcal
(7,5 MJ)

2.300 kcal
(9,6 MJ)

2.000 kcal
(8,4 MJ)

2.700 kcal
(11,3 MJ)

2.350 kcal
(9,8 MJ)

3.100 kcal
(13,0 MJ)

2.750 kcal
(11,5 MJ)

55 kg 2.310 kcal
(9,7 MJ)

2.000 kcal
(8,4 MJ)

2.530 kcal
(10,6 MJ)

2.200 kcal
(9,2 MJ)

2,970 kcal
(12,4 MJ)

2.600 kcal
(10,9 MJ)

3.410 kcal
(14,3 MJ)

3.000 kcal
(12,6 MJ)

60 kg 2.520 kcal
(10,5 MJ)

2.160 kcal
(9,0 MJ)

2.760 kcal
(11,5 MJ)

2.400 kcal
(10,0 MJ)

3.240 kcal
(13,6 MJ)

2.820 kcal
(11,8 MJ)

3.720 kcal
(15,6 MJ)

3.300 kcal
(13,8 MJ)

65 kg 2.700 kcal
(11,3 MJ)

2.340 kcal
(9,8 MJ)

3.000 kcal
(12,5 MJ)

2.600 kcal
(10,9 MJ)

3.500 kcal
(14,6 MJ)

3.055 kcal
(12,8 MJ)

4.000 kcal
(16,7 MJ)

3.575 kcal
(15,0 MJ)

70 kg 2.940 kcal
(12,3 MJ)

2.520 kcal
(10,5 MJ)

3.220 kcal
(13,5 MJ)

2.800 kcal
(11,7 MJ)

3.780 kcal
(15,8 MJ)

3.290 kcal
(13,8 MJ)

4.340 kcal
(18,2 MJ)

3.850 kcal
(16,1 MJ)

75 kg 3.150 kcal
(13,2 MJ)

3.450 kcal
(14,4 MJ)

4.050 kcal
(16,9 MJ)

4.650 kcal
(19,5 MJ)

80 kg 3.360 kcal
(14,1 MJ)

3.680 kcal
(15,4 MJ)

4.320 kcal
(18,1 MJ)

4.960 kcal
(20,8 MJ)

La relació entre alimentació i treball

“Quan s’introdueixen els programes de nutrició, la productivitat augmenta, els accidents i
l’absentisme disminueixen. És bo per a un país, per a l’empresa i per als treballadors [...].

Una nutrició més bona porta a un 20% d’augment de productivitat i, a més, la taxa
d’accidents disminueix, perquè quan la persona treballa amb gana, o si el nivell de sucre
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit

trobareu una secció
relacionada amb la

nutrició.

en sang és baix i el nivell de ferro és baix, es comença a sentir confusa, marejada. A més,
es prevenen malalties, per la qual cosa disminueix l’absentisme. Aconseguir això no porta
cinc anys, és d’un dia per a l’altre.”

Christopher Wanjeck , “La alimentació en el treball” Revista Treball nº 55, desembre 2005

1.5.1 L’alimentació i el treball

Dues circumstàncies laborals relacionades directament amb el règim alimentari
són els treballs que es fan per torns i nocturns, i els treballs en ambients climàtics
extrems. Sobre la relació entre treballs per torns i nocturns i l’alimentació hem de
tenir en compte el següent:

• En molts casos sol anar de bracet aquest tipus de jornada amb una alimen-
tació deficient, fet que origina una sèrie de manifestacions patològiques:
gastritis, úlceres, colitis, dispèpsia...

• És freqüent l’augment de pes i més consum de lípids, begudes alcohòliques
i cafè...

D’altra banda, aquestes són algunes recomanacions alimentàries en treballs amb
ambients calorosos o freds:

• En ambients calorosos, i per evitar el risc de deshidratació, abans de l’inici
de la jornada és convenient prendre de 300 a 500 mil·lilitres d’aigua i
continuar bevent-ne durant tota la jornada. Els líquids freds i diluïts reposen
les pèrdues hídriques amb més rapidesa.

• En ambients freds és convenient augmentar la ingestió d’aliments energè-
tics.

En general, per seguir una bona alimentació és recomanable:

• Dedicar prou temps als àpats, entre 35-45 minuts.

• Ingerir prou quantitat d’aigua.

• Els 3, 4 o 5 àpats al dia han d’estar equilibrats.

• Equilibrar l’aportament i la despesa energètica.

• Moderar el consum de sal i de sucre.

• Canviar de lloc a l’hora de menjar facilita la relaxació.

• Prendre els aliments més energètics a la primera meitat del dia.
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Connotació negativa de la
càrrega de treball

L’execució d’un treball ha de
cobrir una doble finalitat:

1. Aconseguir els
objectius de producció.

2. Desenvolupar el
potencial del
treballador a partir de la
realització de la tasca.
Normalment, el
concepte de càrrega té
un significat negatiu, i
parlem de càrrega quan
les exigències de la
tasca ultrapassen les
capacitats del
treballador.

2. La càrrega mental de treball

És una constant admetre que cada vegada més la feina requereix menys esforç
físic però en canvi els treballadors són responsables que les màquines funcionin
correctament, la qual cosa comporta que la seva feina consisteixi moltes vegades
a estar atents a una sèrie de senyals, entendre’n el significat i accionar els
comandaments corresponents per aconseguir l’operació que es vol fer.

Cada vegada són més grans els
esforços mentals requerits en el
treball.

Cada vegada és més gran el nombre de treballadors que estan exposats a aquesta
classe de factors de risc, fet que porta un augment de comissió d’errors en les
tasques que fan.

Apareixen en el panorama laboral nous factors de risc que exigeixen més
esforços mentals al treballador com l’augment de la complexitat de la tasca,
l’acceleració del ritme de treball, la necessitat d’adaptar-se a tasques de
supervisió i control, etc.

Com a conseqüència de l’augment de l’esforç mental en el treball, es fa indis-
pensable l’anàlisi d’aquests factors tant en qualsevol avaluació de riscos, com en
qualsevol estudi ergonòmic, sigui quin sigui el sector d’activitat a què es refereixi
l’esmentat estudi.

2.1 Concepte de càrrega mental

En els últims anys, el desenvolupament tecnològic, la tecnificació i l’organització
del treball han influït decisivament en la càrrega de treball: alhora que s’ha
produït una reducció gradual de l’activitat física en molts llocs de treball, han
anat apareixent nous llocs en els quals predomina l’activitat mental (control de
processos automàtics, feines administratives, control de qualitat, treballs informa-
titzats, etc.). És a dir, el treball modern requereix cada vegada menys esforç físic
i més tractament d’informació. Com a conseqüència de tot això, l’estudi de la
càrrega mental de treball cada vegada adquireix més rellevància.

Partint de la definició de càrrega de treball en general, podem definir
la càrrega mental de treball com el conjunt de requeriments mentals,
cognitius o intel·lectuals a què es veu sotmès el treballador al llarg de
la seva jornada laboral, és a dir, el nivell d’activitat mental necessari per
desenvolupar el treball.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit

trobareu una llista d’NTP
relacionades amb la

càrrega mental de treball.

Tant la sobrecàrrega com la
subcàrrega tenen efectes

negatius sobre els
treballadors.

Sobre la càrrega mental
interna i externa, la

sobrecàrrega i la
subcàrrega de treball i la

càrrega de treball
quantitativa i qualitativa,
vegeu el subapartat “La

càrrega i el ritme de
treball” de la unitat

didàctica “Riscos
psicosocials i organització

del treball”.

2.1.1 Classificacions de la càrrega mental

Hem de considerar diverses facetes o fronts de la càrrega mental. Sota els termes
de càrrega mental s’inclouen diversos conceptes que, si bé estan connexionats
entre si, no per això deixen de tenir una entitat pròpia.

Es parla de càrrega externa o pressió mental i càrrega interna otensió mental.Des
d’altres punts de vista es parla de sobrecàrrega i desubcàrrega de treball. També
es distingeix entre càrrega de treball quantitativa i qualitativa.

1) Càrrega externa i càrrega interna. La càrrega externa fa referència a les
exigències mentals externes que són imposades pel contingut del treball i el
disseny del lloc. La càrrega externa és idèntica per a cada un dels usuaris del
mateix lloc de treball. En canvi, la càrrega interna fa referència a les interrelacions
que es produeix entre les exigències de la tasca i les capacitats, la qual cosa permet
explicar les diferències a les respostes individuals en diferents treballadors que
ocupen un mateix lloc de treball.

Càrrega mental externa i interna segons la Norma UNE-EN ISO 10075

La Norma UNE-EN ISO 10075 distingeix entre càrrega mental externa i interna. La
càrrega externa, anomenada també pressióoestrès mental, està constituïda pel conjunt
de totes les influències apreciables, exercides per factors externs, que afecten mentalment
el treballador.

La càrrega interna, anomenada també tensióostrain mental, és l’efecte immediat de pressió
mental en l’individu (no l’efecte a llarg termini), depenent de les seves condicions prèvies
habituals, incloent-hi totes les formes de reacció.

2) Sobrecarrega i subcàrrega. L’activitat mental pot donar lloc no solament a
situacions de càrrega per excés, sinó també per defecte, i per això podem parlar de
sobrecàrrega mental i de subcàrrega mental.

3) Càrrega quantitativa i qualitativa. Des d’un altre punt de vista la càrrega
mental també es classifica en càrrega quantitativa i qualitativa. La càrrega mental
quantitativa està integrada pels aspectes relacionats amb la quantitat d’informació
que la persona ha de tractar en el seu lloc de treball. La càrrega qualitativa està
definida per la complexitat de la tasca que cal fer.

Combinant els quatre aspectes anteriors podem trobar les combinacions següents:
sobrecàrrega mental quantitativa, sobrecàrrega mental qualitativa, subcàrrega
mental quantitativa i subcàrrega mental quantitativa.
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2.2 Factors de la càrrega mental de treball

La càrrega que comporta la realització d’una determinada tasca està
determinada per la relació entre les exigències d’aquesta tasca i la capacitat
de resposta de l’individu que la fa.

Les exigències de la tasca estan en funció del contingut de treball del lloc en si, que
inclou la informació que l’individu rep i a què ha de donar resposta. Però a més,
aquestes exigències estaran determinades també per una altra sèrie de factors de
l’entorn de treball com els ambientals, els psicosocials i organitzatius i els factors
relacionats amb el disseny del lloc.

D’altra banda, la capacitat de resposta del treballador en tasques en les quals
predomina l’activitat mental serà en funció de certes característiques individuals i
de circumstàncies extralaborals que el poden afectar en un moment donat. Aquests
aspectes es reflecteixen en la figura 2.1.

Figura 2.1. Factors de la càrrega mental i el seu tractament preventiu

2.2.1 Contingut del treball

Detectar informació és de vegades
una tasca complicada.

El contingut del treball fa referència a les exigències de la tasca pròpiament dites,
que depenen fonamentalment de la informació que el treballador rep al seu lloc de
treball i a què ha de donar resposta.

Aquest processament de la informació que implica una activitat cognitiva consta
de les fases de detecció de la informació; identificació, descodificació i interpreta-
ció de la informació; i elaboració de les possibles respostes.

Fases del processament de la informació

1. Detecció de la informació. Els senyals es reben principalment a través dels sentits, i
poden ser múltiples i variats, segons el treball que es faci. Per analitzar les exigències
mentals haurem de tenir en compte la informació rebuda: quantitat i qualitat dels senyals que
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Exemple sobre el temps de
resposta

El venedor que ha d’atendre
diversos clients que estan

esperant impacientment, per
donar la resposta adequada a

cada client requereix fer un
esforç mental més gran que si
aquesta es pot considerar amb

més deteniment.

arriben, dispersió dels senyals, diversitat de fonts de les quals procedeixen aquests senyals,
variabilitat dels canals sensorials a través dels quals es perceben, fluxos d’informació a través
dels displays, etc.

2. Identificació, descodificació i interpretació de l’esmentada informació. A continuació,
el cervell identifica, descodifica i interpreta aquesta informació (pel soroll que fa, interpreta
que el motor no funciona bé, o si fa olor de cremat, interpreta que falta oli...) L’anàlisi de
l’esmentada informació comporta tenir en compte la profunditat d’elaboració de la informació
que es requereix, complexitat dels raonaments, grau en el qual cal recórrer a la memòria per
realitzar la tasca, etc.

3. Elaboració de les possibles respostes i elecció de la més adequada. El seu estudi
requereix tenir en compte les característiques de la resposta: rapidesa de resposta exigida,
complexitat de l’esmentada resposta, llibertat en la presa de decisions, nombre d’alternatives
entre les quals s’ha de seleccionar la resposta, les conseqüències de possibles errors, etc.
Fixem-nos en el gràfic següent, on es representa el procés del tractament de la informació
que fa el treballador davant de l’equip de treball.

4. Emissió de la resposta. És important considerar en aquest punt el factor temps de resposta.
Depenent del temps de resposta de què es disposi la càrrega mental variarà significativament.
Un factor que afecta tot el procés és la quantitat de temps durant el qual s’ha de mantenir
l’atenció. Aquest factor està relacionat amb la possibilitat de fer pauses o amb la possibilitat
d’alternar amb altres llocs que exigeixin altres nivells diferents d’atenció.

Exemple de processament de la informació

Pensem en el treball d’un enòleg per catalogar cert tipus de vi. Aquest ha de començar
percebent les característiques del producte: el color, l’olor, el sabor.... Posteriorment
interpreta aquesta informació i estudia els diferents nivells de qualitat que podrien
correspondre. Elegeix el grau de qualitat que considera més adequat per al vi analitzat.
Per acabar emet la resposta i la transmet al departament competent de l’empresa.

2.2.2 Condicions ambientals

Els factors ambientals poden reduir l’eficàcia del processament de la informació
que acabem d’exposar en disminuir la capacitat de concentració del treballador,
fins i tot presentant-se en concentracions baixes. Entre els factors ambientals es
poden destacar:

• La il·luminació, i en concret un nivell inadequat d’il·luminació sigui molt
baix o excessivament alt, l’existència de nivells de contrastos inadequats,
enlluernaments...

• El soroll, tant en la seva intensitat com en el tipus de freqüències.

• Les condicions termohigromètriques, temperatura, humitat i velocitat de
l’aire.

• La qualitat de l’aire interior: presència de contaminants, olors...

Aquests factors s’han de considerar com a determinants de la càrrega mental de
treball, però fonamentalment des d’un punt de vista ergonòmic. És a dir, les
condicions ambientals s’interessaran no tant per la seva possible contribució a
la producció d’accidents o malalties professionals, sinó per la incomoditat i la
interferència que produeixen en les activitats desenvolupades pels treballadors.
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2.2.3 Factors de l’organització del treball

Determinats factors relacionats amb l’organització del treball influeixen de manera
considerable sobre la càrrega mental d’un determinat lloc de treball. Els factors
més influents són:

• Criteris organitzatius del treball:

– El ritme de treball.

– La durada de la jornada.

– La regulació de les pauses: nombre, durada i distribució.

• El sistema de comunicació.

• Les relacions laborals i interpersonals.

• Les possibilitats de comunicació.

• El tipus de lideratge i les relacions jeràrquiques.

• Tipus de controls i supervisió.

• Els factors de grup.

• Factors socials:

– Demandes socials sobre la responsabilitat del treball.

– La cultura social de valoració concreta del treball.

– La situació concreta del mercat de treball.

2.2.4 Condicionament físic del lloc

El contingut de la càrrega mental també està condicionat pels factors relacionats
amb el condicionament físic del lloc de treball com a distribució del mobiliari,
adequació d’espais i volums, criteris de disseny de mobiliari i equips de treball...

Tanmateix, els factors potser més influents en el nivell de càrrega mental són tots
els que tenen a veure amb les formes i suports de presentació de la informació
que el treballador ha de manejar al seu lloc de treball. La manera de presentar
la informació (per exemple, la llegibilitat dels documents, la definició de les
pantalles), determina els processos de detecció, discriminació i interpretació de
les dades que cal manejar, i per tant les exigències de la tasca.
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2.2.5 Capacitat de resposta del treballador

Per valorar la càrrega mental de treball és necessari tenir en compte
també l’individu que fa el treball, i, en concret la seva capacitat de
resposta. Aquesta capacitat de resposta depèn tant de certes característiques
individuals del treballador com de les seves condicions extralaborals.

Les persones tenim una capacitat de resposta limitada, que està en funció de factors
com l’edat, l’estat de salut i fatiga acumulat, el tipus de personalitat, les actituds
cap a la feina, l’aprenentatge, l’experiència, la formació, la motivació i confiança
en si mateix, l’interès per la tasca, etc.

A més, algunes condicions extralaborals, com l’existència o no de problemes fa-
miliars, socials, malalties no relacionades amb el treball, tensions, etc., influeixen
també sobre la capacitat de resposta de la persona en un moment donat.

La interacció de tots els factors implicats, és a dir, les exigències mentals que
planteja una tasca i la capacitat de resposta del treballador en cada moment tindrà
repercussions tant sobre la producció com sobre el mateix individu.

2.3 Efectes de la càrrega mental sobre la salut

La Norma UNE-EN ISO 10075 defineix dos tipus d’efectes que la càrrega
mental pot provocar sobre el treballador: uns són favorables o facilitants per
al desenvolupament del treball i per al mateix treballador; altres, en canvi,
aporten efectes perjudicials, ja que danyen la salut del treballador i impedeixen
el desenvolupament correcte del treball.

2.3.1 Efectes facilitants o positius de la càrrega mental

Bàsicament els efectes positius sobre la salut de la càrrega mental de treball són:

• Efecte d’escalfament. Una vegada iniciada la tasca, es requereix menys
esforç per fer-la que el requerit inicialment.

• Efecte d’activació. És l’estat intern amb diferents graus d’eficàcia funci-
onal mental i física. Hi ha un interval d’activació en el qual l’eficàcia és
màxima; tanmateix un increment o descens del nivell provoca un descens
en l’eficàcia.

Ambdós efectes es representen en la figura 2.2.
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Vigilància reduïda

Les característiques de la
vigilància reduïda són similars a
les de la monotonia però les
causes són d’una altra
naturalesa... No estan
necessàriament associades a una
subcàrrega de treball, més aviat
tenen relació amb factors
organitzatius i amb aspectes
extralaborals. Solen estar
associades a la realització de
tasques poc variades.

La fatiga mental en la
Norma UNE EN ISO 10075

Segons la Norma UNE EN ISO
10075, la fatiga mental és un
disminució transitòria de
l’eficiència funcional mental i
física, que depèn de la intensitat,
de la durada i de la tensió mental
precedent.

Figura 2.2. Efectes positius de la càrrega mental

2.3.2 Efectes perjudicials de la càrrega mental

Entre els efectes perjudicials d’una excessiva càrrega mental destaca la fatiga
mental en les seves diverses formes, però també es presenten altres manifestacions
d’una inadequada càrrega mental de treball. Els efectes perjudicials són:

• Fatiga mental.

• Monotonia.

• Vigilància reduïda.

• Saturació mental.

Fatiga mental

La conseqüència més directa d’una càrrega mental inadequada és la fatiga mental,
que apareix quan la quantitat d’esforç que se li requereix supera la seva capacitat
de resposta.

La fatiga mental es pot definir com la disminució de la capacitat física i
mental d’un individu, després d’haver fet una feina durant un període de
temps determinat.

La fatiga mental es tradueix en una sèrie de disfuncions físiques i psíquiques, i pot
presentar-se a dos nivells diferents:

• La fatiga normal o fisiològica. La fatiga normal o fisiològica apareix
després de fer un esforç important com una reacció homeostàtica de l’or-
ganisme, com un intent de recuperar l’equilibri.

• La fatiga crònica. La fatiga crònica sol aparèixer com a conseqüència
d’una càrrega de treball contínua desequilibrada entre l’esforç realitzat i la
capacitat de l’organisme.
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Característiques de la
monotonia

La monotonia es manifesta en
estats de somnolència,

cansament, lassitud psíquica,
disminució de resultats, reducció

de la capacitat de resposta, més
variabilitat de la freqüència

cardíaca. Aquests símptomes
desapareixen ràpidament en

canviar de tasca.

Característiques de la fatiga normal o fisiològica

La fatiga normal o fisiològica es caracteritza pel següent:

• Apareix en acabar el treball o durant la seva execució.

• Produeix sensacions de cansament, somnolència, baix nivell d’atenció i de motivació...

• Es recupera a través del descans entre jornades, o bé amb pauses o alternant el treball amb
altres feines de contingut diferent durant la mateixa jornada.

• Els sistemes de tractament d’informació queden alterats:

– En el sistema perceptiu es manifesta amb disminució dels moviments oculars i
requereix més nivell del “llindar inferior” per percebre les diferents informacions i
senyals.

– En el sistema cognitiu s’amplia el temps de decisió, bloquejos en la seqüència
d’accions, estats dubitatius davant de les decisions...

– En el sistema motriu apareixen malapteses de moviments, un nombre més gran
d’errors a les accions, absència de criteris de decisió.

• Les conseqüències són un baix rendiment, descens de l’activitat, augment dels errors, etc.

Característiques de la fatiga crònica

La fatiga crònica sol presentar les mateixes sensacions que les de la fatiga fisiològica
però acompanyades amb greus pertorbacions orgàniques, físiques o psicosomàtiques:
irritabilitat, estats depressius, manca d’energia i de voluntat per treballar, salut més fràgil,
maldecaps, marejos, insomni, pèrdua de gana, etc.

És de caràcter permanent, no reversible. Els símptomes són perdurables i no es recupera
aquest tipus de fatiga amb el descans entre jornades.

Té conseqüències negatives per a l’empresa amb efectes com ara més absentisme,
disminució de l’eficàcia... i també per a la vida familiar i social de l’implicat.

Monotonia

Una subcàrrega qualitativa de treball també produeix uns efectes desfavorables
en el nivell de tensió mental requerit en la realització del treball. És freqüent que
vagi associada també a sobrecàrregues quantitatives de temps, velocitat, terminis...
en tasques molt parcel·lades o específiques. L’efecte principal associat a aquestes
situacions de subcàrrega quantitativa o qualitativa és la monotonia. Sol aparèixer
en tasques llargues, uniformes i repetitives.

S’entén per monotonia l’absència de varietat de moviments, ritmes,
estímuls ambientals o de contingut de treball en la realització de la tasca. La
monotonia està molt relacionada amb la producció en sèrie de cicles curts,
amb poques incidències i escassa varietat i absència de rotacions.

Saturació mental

La saturació mental és l’estat de rebuig nerviós, fortament emocional d’una tasca
o situació repetitiva, durant el qual es té la sensació de no avançar o no arribar a
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res. Es caracteritza per un nivell d’activació sense canvis i una connotació afectiva
negativa.

2.4 Avaluació de la càrrega mental

És fàcilment comprensible la dificultat de valorar amb criteris quantificables
el nivell de càrrega mental, raó per la qual hi ha varietat de mètodes que
s’apropen a la qüestió des de diferents punts de vista.

La càrrega mental està determinada per una part per les exigències que planteja la
tasca, i per l’altra, per la capacitat de resposta del treballador. Per poder avaluar
la càrrega mental caldrà tenir en compte tots dos aspectes:

• Els factors de càrrega del lloc.Són els factors de càrrega inherents al treball
concret, al tipus de tasca, a les exigències que planteja i a les condicions
en les quals es fa. S’han d’atendre tots els factors que integren la càrrega
mental.

Les fatigues perifèriques també són factors de càrrega mental

Hem de tenir en compte que el cervell no maneja només les dades necessàries per
realitzar la tasca sinó que a més processarà tot tipus d’informacions procedents de l’entorn,
anomenades “fatigues perifèriques” com poden ser les procedents de qualsevol conversa
que estiguem escoltant, les alteracions i incidents puntuals, les informacions no rellevants
per a la tasca que s’està executant...

• La seva incidència sobre l’individu. Les repercussions d’aquests factors
depenen dels recursos personals que tingui el treballador per respondre a les
exigències de la càrrega mental externa (experiència, formació, memòria, fa-
cultats perceptives, capacitat de raonament...). Aquesta incidència s’avalua
a través d’uns indicadors de càrrega mental que ens posen de manifest les
reaccions del treballador davant un excés de càrrega. S’avaluen diferents
indicadors fisiològics, psicològics i de conducta.

En la figura 2.3 se us facilita un marc general de les diferents metodologies
d’avaluació de la càrrega mental.

Figura 2.3. Els diferents criteris d’avaluació de la càrrega mental
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En la unitat didàctica
“Càrrega física de treball”

podeu consultar els
mètodes de perfils de

llocs de treball, factors
psicosocials de l’INSST,

PSQCAT21, que inclouen
l’avaluació de la càrrega

mental.

Altres escales de càrrega
mental

Algunes de les principals escales
de càrrega mental són:

• Escala de Bedford.

• Escala de càrrega
global de Vidulich i
Tsang.

• Perfil de càrrega mental
de Tsang i Velázquez.

• La SWAT.

• Mètode NASA-TLX.

Per això la informació obtinguda amb l’aplicació dels diferents mètodes anteriors
s’ha de contrastar amb la impressió subjectiva de les variables com ara el grau de
dificultat de la tasca, esforç requerit, pressió temporal...

2.4.1 Factors de càrrega inherents a la tasca

Des de la perspectiva dels factors de càrrega inherents a la tasca, l’objectiu és
recollir i valorar les exigències de la tasca que puguin suposar un factor de càrrega
mental per al treballador. Per a ells tenim dos tipus de mètodes:

1. Els mètodes globals

Hi ha diversos mètodes, coneguts com a mètodes globals d’avaluació de
les condicions de treball, l’objectiu de les quals és valorar aquells factors
presents en el lloc de treball que poden influir sobre la salut dels treballadors,
de manera que es pugui determinar sobre quin d’ells s’ha d’actuar per
millorar una situació de treball.

Aquests mètodes se centren principalment en si el treball exigeix un nivell
d’atenció elevat i si aquesta atenció s’ha de mantenir al llarg de la jornada
laboral. També tenen en compte altres factors com el ritme de treball, la
complexitat de la resposta o les repercussions o conseqüències que els errors
poden tenir sobre la persona o sobre la producció.

2. Mètodes específics de valoració

A més dels mètodes globals en els quals la càrrega mental es considera com
una variable més, s’han desenvolupat una sèrie d’escales específiques per
a la valoració de la càrrega mental. Algunes d’aquestes escales, validades
experimentalment, i amb un alt grau de fiabilitat, es basen en la presentació
al subjecte d’una sèrie de preguntes-filtre, de manera que cada resposta
determina la pregunta següent.

En presentem a continuació la més antiga, desenvolupada per Cooper i
Harper el 1969. Aquesta escala (figura 2.4) que a l’origen va ser dissenyada
per avaluar tasques de vol, mesura la càrrega mental mitjançant avaluacions
subjectives de la dificultat de diferents tasques.
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Factors que analitza el
mètode NASA-TLX

El mètode NASA-TLX analitza
els factors següents:

• Exigències mentals
(activitat mental i
perceptiva).

• Exigències físiques
(grau d’esforç físic).

• Exigències temporals
(sensació de pressió
temporal).

• Rendiment (grau de
compliment dels
objectius).

• Esforç (quantitat
d’esforç físic i mental).

• Nivell de frustració
(sensació de pressió,
desànim, inseguretat...)
durant la realització de
la tasca.

Figura 2.4. Escala de Cooper-Harper per avaluar la càrrega mental

A través d’un instrument en forma d’arbre lògic, plantejant una sèrie de preguntes-
filtre, i seguint ordenadament la seqüència d’aquestes, s’obté una puntuació de
càrrega mental compresa entre 0 i 10.

Posteriorment, Wierwille i Casali (1983) van proposar una versió modificada de
l’escala de Cooper-Harper, que es pot aplicar a una gran varietat de tasques. A
partir d’aquí s’ha continuat treballant en aquest sentit i s’han anat desenvolupant
tota una sèrie de mètodes i escales per a la valoració de la càrrega mental de treball.

El mètode NASA-TLX

El mètode NASA-TLX és un dels mètodes més citats en la literatura especialitzada.
És un procediment de valoració multidimensional que dóna una puntuació global
de la càrrega de treball, a partir de la mitjana ponderada d’una sèrie de factors
entre els quals té una importància especial l’apreciació subjectiva de la càrrega.

L’aplicació del mètode es du a terme en dues fases:

1. Ponderació. Es presenten els sis factors ordenats per parells perquè el
treballador triï en cada parell el factor que més l’afecta. A continuació s’obté
el nombre de vegades que ha estat elegit cada factor. (El mètode l’anomena
el “pes” del factor.) El pes pot tenir un valor entre 0 i 5 punts i la suma total
de “pesos” dels sis factors ha de ser de 15 punts.

2. Puntuació. El treballador puntua cada factor en una escala de 0 a 20 punts
partint d’unes preguntes senzilles (de millors a pitjors condicions de treball)
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NASA-TLX són les sigles de
la National Aeronautics and

Space Administation-Task
Load Index.

El mètode NASA-TLX està
descrit en l’NTP 544.

i s’ha d’expressar a continuació en una escala sobre 100 (és a dir, s’expressa
en percentatge). Es calcula la valoració ponderada per a cada un dels factors,
multiplicant la seva puntuació convertida pel valor “pes” d’aquest mateix
factor. Dividint la suma de les valoracions ponderades dels sis factors per
quinze s’obtindrà la puntuació mitjana ponderada de la càrrega de treball
global de la tasca estudiada.

Respecte dels resultats cal tenir en compte per a cada tasca que compta amb una
puntuació mitjana ponderada que reflecteix el valor global de la tasca en estudi.
La puntuació ponderada reflecteix la importància de cada un dels factors com a
causants de càrrega de treball i la seva importància subjectiva en cada tasca.

Les subescales determinen amb precisió la font específica de variació de càrrega
de treball entre les tasques.

2.4.2 La incidència de la càrrega mental en el treballador

Com que la càrrega mental de treball depèn tant de les demandes de la tasca
com de les característiques de l’individu que la fa, per poder fer una valoració
més precisa cal recollir també dades en aquest sentit. Amb aquesta finalitat,
habitualment es recullen dades sobre els efectes o reaccions de l’individu davant
una càrrega mental inadequada, a través de mesures o indicadors de les alteracions
fisiològiques, psicològiques i del comportament resultants de la fatiga mental.

És important tenir en compte que cap d’aquests indicadors no és vàlid per si només
per avaluar la càrrega mental, sinó que caldrà utilitzar diverses d’aquestes mesures
de manera complementària, juntament amb les dades d’exigències de la tasca
recollides amb algun dels mètodes o tècniques disponibles.

Avaluació de les alteracions fisiològiques

Es parteix de la idea que, en situacions de fatiga mental, determinats índexs
fisiològics sofreixen alteracions. Des d’aquesta perspectiva, es poden esmentar
alguns índexs d’activitat cardíaca, ocular, muscular, cortical o cerebral, respira-
tòria, activitat elèctrica de la pell, i activitat neuroendocrina, les variacions de la
qual es poden interpretar com a indicadors de fatiga mental, sempre que s’hagin
controlat un altre tipus de variables.

Avaluació de les alteracions psicològiques

La fatiga mental produeix també una sèrie d’alteracions psicològiques en l’indivi-
du, alteracions que es poden avaluar utilitzant mètodes objectius o subjectius.

Les proves objectives consisteixen a avaluar la fatiga mental a través de tests
psicològics. Quan estem fatigats, una sèrie de funcions cognitives i psicomotrius
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es veuran afectades; cada una d’aquestes funcions es pot mesurar d’una forma
objectiva amb determinades proves psicològiques, a partir de les quals podem
valorar el grau de fatiga mental de l’individu.

Els mètodes subjectius consisteixen a utilitzar qüestionaris, escales, entrevistes,
etc., a partir dels quals podem esbrinar com sent la fatiga l’individu, és a dir,
quina és la seva sensació subjectiva de fatiga. Aquesta sensació subjectiva és
important perquè, a més del grau de cansament de l’organisme, el simple fet de
sentir-nos cansats influirà sobre la nostra conducta. Quan que la sensació de fatiga
viscuda condiciona el comportament humà, és important valorar aquesta sensació
convenientment.

Avaluació del comportament

La fatiga mental també afectarà de manera general el comportament dels treba-
lladors, i de manera més específica, el seu rendiment a la feina. Per tant, podem
valorar el grau de fatiga valorant aquests efectes de diferents formes, per exemple:

• Observant, al llarg de la jornada, les variacions en determinats indicadors
de rendiment del treballador, com la quantitat i la qualitat de les respostes
donades, o el nombre d’errors o d’omissions. La disminució del rendiment
ens donarà una mesura de la fatiga mental.

• A través de l’estudi dels mètodes operacionals. En augmentar la fatiga
mental, el treballador tracta de variar de mètode operatori, és a dir, tendeix
a alterar la manera habitual de fer les coses, per adaptar-se a la situació.
L’estudi d’aquestes variacions serveix com a indicador de fatiga mental.

Alguns tipus d’indicadors de la incidència de la càrrega mental sobre el treballador
són els següents:

• Indicadors fisiològics

– Activitat
Cardíaca, ocular, cortical, respiratòria

• Indicadors psicològics

– Psicomotors
Rapidesa de la reacció Coordinació de moviments

– Mentals
Atenció, memòria, concentració

• Indicadors de conducta

– Mètode de la doble tasca Consisteix a presentar estímuls indepen-
dents de la tasca que s’està realitzant. En la mesura que la tasca
principal exigeix un nivell més gran d’atenció, es disminueix la
resposta als estímuls secundaris.
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Mesures preventives contra
una càrrega mental

Les mesures generals preventives
contra els efectes d’una càrrega

mental inadequada es poden
agrupar en:

• Mesures organitzatives:
del lloc de treball, del
temps de pauses o
d’informació.

• Mesures de disseny dels
senyals i
comandaments del lloc.

• Mesures ambientals.

– Tasca primària: errors, oblits. Variació del comportament: en
augmentar la fatiga, l’individu intenta variar de mètode operatori per
adaptar-se a la situació. Temps de reacció

Els mètodes de mesurament de la càrrega mental són complementaris
entre si, i la millor manera d’utilitzar-los és correlacionant les repercussions
sobre l’individu amb l’existència d’unes determinades condicions de treball,
de tal manera que es pugui establir una relació causa-efecte que permeti
determinar quins factors concrets s’han de modificar, a fi de millorar una
situació de treball.

2.5 Prevenció de la fatiga mental

Les actuacions per prevenir la fatiga i facilitar-ne la recuperació han d’anar
orientades a optimitzar la càrrega de treball, limitant la durada de l’exposició
del treballador als factors desencadenants o bé canviant l’ordre de les tasques
o introduint noves pauses.

Es pot actuar tant en els tres nivells del tractament de la informació i en l’organit-
zació adequada del treball. També es pot actuar de diferent manera segons quins
siguin els efectes derivats de la càrrega de treball.

2.5.1 Mesures generals preventives

Per prevenir la fatiga mental es poden adoptar algunes de les mesures generals
següents, o totes:

• Els objectius del lloc de treball han d’estar precisats correctament i han de
ser concrets, i quantificables i si són diversos hauran d’estar prioritzats per
facilitar l’actuació del treballador.

• Assignar les tasques de manera concreta i precisar-ne la distribució si han
d’intervenir diversos treballadors.

• Tenir en compte el ritme de treball del lloc i preveure en la mesura possible
canvis d’activitat que permetin l’adopció de diverses postures de treball i
exigeixin diferents demandes al treballador.

• Alternar activitat física i activitat mental.

• Procurar que les tasques estiguin equilibrades en el sentit que no sobrecar-
reguin o estiguin per sota de la capacitat mental del treballador que farà el
lloc.
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És preferible descansar 5
minuts cada hora que no
pas 20 minuts cada 4 hores.

Us remetem a la consulta
dels criteris exposats en la
unitat didàctica
“Ergonomia. Fonaments.
Disseny del lloc de treball”,
respecte als
comandaments i senyals
de les màquines.

• És fonamental que l’organització del temps de treball permeti períodes de
recuperació suficients que evitin l’aparició de la fatiga o si escau, en facilitin
la recuperació. Esmentem les mesures que considerem més adequades en
aquest bloc:

– La separació de jornades ha de permetre al treballador recuperar-se
completament dels efectes de la fatiga.

– Les exigències més intenses no s’haurien d’exigir en horari nocturn ni
en les hores finals de la jornada de treball diürn.

– Quan una tasca implica un esforç mental de certa consideració i
amb certa continuïtat, és necessària la introducció de pauses curtes
i freqüents que permetin la recuperació de la fatiga. Són preferibles
pauses breus després de períodes curts de treball per no acumular les
pauses en períodes més grans de treball.

• Proporcionar la informació justa, adequada i precisa per a la realització de
la tasca. Tant un excés com una manca d’informació són inadequats. Evitar
per tots els mitjans que la informació sigui ambigua, imprecisa...

• Proporcionar informació redundant en les operacions crítiques.

• En els processos complexos completar la informació amb diagrames de
divers tipus, esquemes, dibuixos...

• Informar el treballador sempre que es produeixin nous canvis tecnològics,
operatius o organitzatius.

• Davant de decisions crítiques el sistema de treball hauria de requerir la
confirmació del treballador i informar-lo de les conseqüències que comporta
cada possible opció alternativa que pugui adoptar.

• Respecte al disseny dels comandaments i senyals per facilitar el procés
perceptiu i interpretatiu cal tenir en compte les mesures següents:

– Fer atenció fonamentalment a la qualitat dels senyals. Els senyals han
d’estar diferenciats clarament els uns dels altres.

– Els senyals han de facilitar la resposta del treballador i per això han
d’estar dissenyats amb criteris ergonòmics. (Cal tenir en compte
aspectes com el disseny del lloc i la distribució dels controls, la
quantitat i complexitat de la informació a manejar en el lloc de treball,
la correlació entre els dispositius informatius i els comandaments de
les màquines.)

És molt convenient donar informació
sobre el contingut de treball i sobre
els objectius a aconseguir.

• El sistema de treball ha d’estar dissenyat amb criteris ergonòmics.

• Cal adequar les condicions ambientals als requisits de la tasca i dels equips
de treball, en especial les més influents són les condicions d’il·luminació, el
nivell i característiques del soroll i l’ambient tèrmic.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 48 La càrrega de treball

2.5.2 Mesures per tasques monòtones i sense contingut

Per prevenir la fatiga mental provocada per tasques monòtones i sense contingut
es poden adoptar algunes o totes de les mesures següents:

• Aconseguir més participació del treballador en aspectes relacionats amb el
seu treball: més control del treball realitzat, possibilitat d’intervenció en cas
d’avaria, possibilitat d’elecció del mètode de treball, grau d’autonomia més
gran, facilitar la comunicació amb altres companys.

• Introduir pauses en treballs repetitius.

• Enriquir les tasques. S’aconsegueix incloent tasques que requereixin més
esforç mental i exigeixin nivells d’atenció més elevats.

• També es pot recórrer a la rotació de llocs. Es tracta d’organitzar el
treball de manera que el treballador realitzi tasques que corresponguin a
diferents llocs de treball, amb la qual cosa la càrrega es distribueix entre
diversos treballadors. Això implica una capacitat d’adaptació més gran i
una polivalència del personal.

• Tenir una concepció adequada de l’entorn físic.

Les pauses periòdiques a la feina
ben regulades augmenten la

productivitat.

2.5.3 Fatiga per vigilància reduïda

La vigilància reduïda comporta una reducció del nivell de detecció de possibles
senyals, fet que es tradueix en una disminució de la fiabilitat de la conducta del
treballador. Les mesures preventives aplicables per evitar aquests efectes són:

• Evitar tasques d’atenció constant, sobretot, en el cas d’existència de senyals
crítics.

• Garantir la percepció i la interpretació del senyal mitjançant un disseny
apropiat d’acord amb les condicions ambientals. Recórrer a la redundància
informativa en casos crítics.

• Es poden aplicar també les mateixes mesures que per a les feines monòtones.

2.5.4 Prevenció de la saturació

Per prevenir els estats de saturació la mesura més important és evitar les tasques
repetitives. Les mesures que es poden adoptar per aconseguir-ho són:
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• Automatitzar les tasques simples i repetitives.

• Repartir les tasques entre tots els treballadors, evitant el model de treball en
cadena.

• Els treballadors han de fer cicles complets de manera que percebi clarament
l’objecte de la seva feina. Si no és possible almenys el treballador hauria de
conèixer la importància de treball dins del conjunt global.

• Afavorir el desenvolupament personal a través del treball implementant tas-
ques on els treballadors puguin perfeccionar les seves destreses i capacitats.
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Tipus de demandes
físiques en el treball

Bàsicament, tres són els tipus de
demandes que ens podem trobar
en el treball:

1. Moure el cos o alguna
de les seves parts:
caminar, córrer...

2. Transportar o moure
altres objectes
(portar-los, aixecar-los,
girar-los, atènyer-los...

3. Mantenir la postura del
cos (tronc cap endavant,
girat, braços elevats...

Terminologia de la càrrega
física

En els textos en anglès ens
trobem els termes physical stress,
per descriure les demandes
físiques del treball, i strain per a
la resposta que es produeix en el
cos humà, per la qual cosa alguns
autors empren estrès i tensió,
fent ús de la traducció literal al
català dels termes anglesos.

3. Càrrega física de treball

El nostre organisme constantment està sotmès a exigències que comporten un
exercici físic muscular. Fins i tot en els casos de posicions estàtiques també hi
ha contraccions musculars.

Per respondre a aquestes demandes, el nostre cos posa en marxa complexos
mecanismes que finalitzen en la contracció muscular, la qual permet que fem
l’activitat o exercici requerits. Aquests mecanismes tenen lloc en òrgans molt
diversos: cervell, sistema nerviós, pulmons, cor, vasos sanguinis i als músculs.

La resposta que es produeix a l’organisme s’anomena càrrega física de treball i
depèn de la capacitat física de cada persona. És per això que, encara que les
demandes siguin idèntiques, la càrrega física derivada pot ser diferent en cada
un de nosaltres, aspecte, que s’ha de tenir molt present en planificar l’avaluació de
riscos.

Factors individuals modificadors de la capacitat física

Entre els factors individuals que poden modificar la capacitat física de treball hi ha:
l’entrenament, el sexe, l’edat i la constitució física, la càrrega mental, les situacions d’estrès,
la utilització de determinades proteccions individuals, el règim d’alimentació, el treball a
torns i nocturn, les situacions ambientals desfavorables...

Es defineix la càrrega física de treball com el conjunt de requeriments físics
als quals es veu sotmès el treballador al llarg de tota la seva jornada laboral.

Un dels temes típics d’estudi en ergonomia és la càrrega física de treball. Malgrat
la mecanització i automatització dels llocs de treball encara hi ha un percentatge
significatiu de feines amb un ampli contingut d’esforç físic: més i tot, últimament
s’estan incrementant les patologies derivades de l’esforç físic i en concret dels
moviments repetitius en el lloc de treball. Un disseny inadequat d’aquest tipus de
tasques pot provocar situacions d’insatisfacció i possibilitar l’aparició de diverses
patologies.

Segons la VI enquesta de les condicions de treball, el 66% de la població adopta la
postura de peu com la manera habitual de desenvolupar la seva feina, bé en posició
fixa o bé caminant. D’altra banda, són rellevants els percentatges de la població
treballadora que adopta altres posicions més penoses: esquena inclinada, flexió de
genolls, i fins i tot en posició d’ajupit o agenollat.

L’ergonomia estudia les característiques i el contingut del treball (esforços físics
dinàmics i estàtics requerits, la intensitat de l’esforç, quins grups musculars estan
implicats en l’execució de la tasca, quines postures s’han d’adoptar...). Estudia
també les condicions d’organització (ritmes de treball, pauses, etc.) i a més
analitza les característiques individuals que poden tenir algun tipus d’incidència
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El metabolisme de treball
admissible

Respecte al consum d’energia
admissible per a una activitat

física professional repetida
durant diversos anys, es fixa un

metabolisme de treball de 4
quilocalories/minut. A partir

d’aquest valor es considera que
el treball pot representar una

càrrega física considerable per a
la persona treballadora.

Concepte de quilocaloria

El consum d’energia s’expressa
generalment en quilocalories
(kcal) essent 1 quilocaloria la

quantitat de calor necessària per
elevar la temperatura d’un litre

d’aigua de 14,5°C. a 15,5°C.

en l’execució de la feina, juntament amb la influència de les condicions ambientals.

A partir de l’estudi dels factors anteriors l’ergonomia s’ocupa d’establir els mèto-
des per avaluar la càrrega física en les seves manifestacions variades: aixecament
i transport de càrregues, moviments repetitius, esforços posturals mantinguts...
aplicant diferents tipus de paràmetres valoratius (pel consum energètic, per
consum d’oxigen, per comparació amb dades-tipus segons taules...) i fixar les
mesures preventives per prevenir l’aparició de la fatiga, les lesions dorsolumbars
i altres trastorns musculoesquelètics. En l’esquema de la figura 3.1 s’il·lustra
gràficament les idees que hem exposat.

Figura 3.1. La càrrega física de treball i les seves conseqüències

3.1 El consum metabòlic

Els esforços físics comporten un consum d’energia més gran com més gran sigui
l’esforç sol·licitat. Al consum d’energia (mecànica i tèrmica) produït com a
conseqüència del treball el denominem “metabolisme de treball”.

Les necessitats energètiques de l’home per moure i contreure els músculs s’obte-
nen a partir de la degradació dels aliments, essencialment a partir dels greixos
(lípids) i dels hidrats de carboni (sucres) emprant com a combustible l’oxigen.
En el consum metabòlic per via aeròbica, és a dir amb consum d’oxigen, es pot
considerar que de mitjana d’1 litre d’oxigen s’obtenen 4,85 kcal en transformar en
energia aquests principis immediats (5 quilocalories si són hidrats de carboni i 4,7
kcal si són greixos).
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N és el símbol del Newton.

Podeu ampliar la
informació sobre la
càrrega física de treball en
la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquest crèdit.

El metabolisme de treball s’expressa en unitats d’energia o potència: bé
en joules (J), en calories (cal), o en watts (W). Altres unitats utilitzades
freqüentment són el W/m2 i el met.

L’equivalència entre les diferents unitats d’energia es representa a la taula 3.1.

Taula 3.1. Equivalència entre les unitats d’energia

Equivalència J-N Equivalència kcal-W Equivalència J-cal Equivalència
W/m2-met

1 J = 1 N·m
1 W = 1 J/s

1 kcal/h = 1,161 W
1 W = 0,861 kcal/h
1 kcal/h = 0,644 W/m2

1 W/m2 = 1,553 kcal/h

1 J = 0,24 cal
1 cal = 4,184 J
1 kcal = 4,184 kJ
1 kJ = 0,239 kcal

1 W/m2 = 0,0172 met
1 met = 58,2 W/m2

Cada vegada es fa servir més la unitat watt per metre quadrat (W/m2) atenent la
despesa energètica en funció de la superfície corporal. Es pren com a superfície
corporal estàndard, comuna a tots els individus, la d’1,8 m2.

Per calcular la superfície corporal es pot utilitzar la fórmula de Mosteller que
relaciona a superfície en m2 d’un individu amb l’arrel quadrada del producte de
la seva talla en cm i el seu pes en kg, tot això dividit per laconstant 60.

S[m2] =

√
t[cm] · p[kg]

60

Des del punt de vista ergonòmic el consum energètic que ens interessa estudiar és
el causat per la realització del treball, és a dir el “metabolisme de treball”.

La Norma UNE 28996 estableix la classificació següent de la taxa
metabòlica de treball. Partint d’aquest criteri es classifiquen els esforços
físics durant la jornada laboral en els grups següents:

• Baix: 100 W/m2. Equival a 180 W, o a 2,6 kcal/min

• Moderat: 165 W/m2. Equival a 295 W, o a 4 kcal/min

• Alt: 230 W/m2. Equival a 415 W, o a 6 kcal/min

• Molt alt: 290 W/m2. Equival a 520 W, o a 8 kcal/min

Si volem calcular o definir l’activitat física màxima, cal establir el consum
energètic total que inclou els factors següents:

• Metabolisme basal.

• Metabolisme extraprofessional o de lleure.

• Metabolisme de treball.

Tipus de metabolisme

El metabolisme basal, que depèn de la talla, el pes i el sexe, i és proporcional a la
superfície corporal, és el consum mínim d’energia necessari per mantenir en funcionament
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Exemples de treballs
dinàmics

Aquests són alguns exemples de
treballs dinàmics:

• Aixecar càrregues.

• Manipular objectes.
situats sobre una taula
de treball.

• Caminar.

• Transportar càrregues.

• Treballar amb eines
manuals.

Exemples de treballs
dinàmics i estàtics

Aquests són alguns exemples de
treballs estàtics:

• Sostenir un pes en
braços diversos minuts.

• Mantenir el tronc en la
mateixa postura
diversos minuts: treball
estàtic del tronc.

• Treballar en la posició
d’assegut.

L’FMC és la força més gran
que pot ser exercida per un

múscul o un grup de
músculs.

els òrgans del cos, independentment que es treballi o no. Aquest consum basal s’ha de
mesurar estant la persona ajaguda i en repòs complet.

Dins del metabolisme basal s’inclou el metabolisme anomenat de repòs que es refereix al
consum energètic necessari per facilitar la digestió i la termoregulació.

El metabolisme extraprofessional ode lleure és el derivat d’altres activitats habituals,
com poden ser rentar-se, vestir-se, etc. i que com a mitjana s’estima un consum d’unes
600 kcal/dia per a l’home i de 500 kcal/dia per a la dona.

El metabolisme de treballes calcula tenint en compte dos factors:

• Càrrega estàtica (postures).

• Càrrega dinàmica.

– Desplaçament.

– Esforços musculars.

– Manutenció de càrregues.

3.2 La fatiga física

Un treball dinàmic es pot desenvolupar durant diverses hores sempre que el ritme i
l’esforç físic requerit siguin adequats a la persona ja que l’aportament real de sang
als músculs afectats és el requerit. En canvi, en les contraccions isomètriques
(treball estàtic) no hi ha aportament suficient d’oxigen al múscul i els residus
metabòlics tampoc no poden ser eliminats regularment (diòxid de carboni i àcid
làctic). Això origina l’aparició de la fatiga muscular, que limita el manteniment
de la contracció.

Normalment no es dóna una feina exclusivament estàtica o dinàmica, el normal és
que s’alternin totes dues posicions. L’important per a l’ergònom és apreciar quin
tipus d’esforç físic és el predominant i quines posicions adoptades poden portar
conseqüències perjudicials per a la salut.

En els treballs estàtics la fatiga muscular apareix abans que en les feines
dinàmiques ja que en una feina dinàmica l’aportament de sang al múscul és
de 10 a 20 vegades més gran que en estat de repòs.

Segons el gràfic de la figura 3.2, una contracció inferior al 15%-20% de la força
màxima de contracció (FMC) d’un múscul es pot mantenir durant un llarg període
de temps sense que aparegui la fatiga muscular. A mesura que la contracció és més
important, es pot mantenir menys temps. Per exemple, una contracció del 50% de
l’FMC podria ser mantinguda

entorn d’1-2 minuts, transcorreguts els quals el múscul es fatiga i no pot continuar
contret gaire més temps.
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Manifestacions de la fatiga
muscular

Les manifestacions de la fatiga
muscular són diverses:

• Aparició d’un
cansament anormal.

• Moviments feixucs i
insegurs.

• Disminució del
rendiment tant en
quantitat com en
qualitat.

• Sensació de calor a la
zona del múscul.

• Tremolors musculars
sensació de formigueig
o fins i tot dolor
muscular.

• Insatisfacció a la feina.

Figura 3.2. Temps límit de durada d’una contracció segons la seva intensitat

Estretament relacionada amb la càrrega física de treball hi ha la fatiga muscular,
que és la conseqüència d’una càrrega de treball excessiva.

La fatiga física es pot definir com la disminució de la capacitat física del
treballador després d’haver fet una feina excessiva durant un cert temps. La fatiga
muscular és un procés fisiològic que afecta el múscul o els músculs implicats
en l’esforç, i es recupera amb el repòs d’aquests. Si aquest repòs no es fa o és
insuficient es poden arribar a desenvolupar trastorns musculoesquelètics.

L’aparició de la fatiga muscular pot dependre de múltiples factors (tant del
treballador com de les condicions de treball) però es considera que l’origen
d’aquesta fatiga es troba en relació directa amb l’aportament de sang al múscul,
amb la superació d’uns màxims de consum d’energètic i amb el tipus de treball
muscular que s’hagi de realitzar.

De manera general, la màxima capacitat de treball muscular que pot efectuar
un treballador es determina a partir de la seva màxima potència aeròbica,
entesa com la quantitat més gran d’oxigen (en 1/min) que l’esmentat
treballador pot obtenir durant el treball. Utilitzant aquesta variable, s’ha
establert el següent criteri: al final de la jornada laboral apareixeran signes
de fatiga quan la càrrega de treball sigui superior al 30-40% de la màxima
capacitat aeròbica de l’individu.

Una sobrecàrrega de treball pot portar a una situació de fatiga muscular dels
músculs no afectats directament en el moviment realitzat i fins i tot pot afectar el
sistema nerviós. Així es passaria d’una fatiga física normal, fàcilment recuperable,
a una altra fatiga crònica amb greus repercussions i difícilment reversible.
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3.2.1 La prevenció de la fatiga

Per evitar l’aparició de la fatiga muscular és convenient l’adopció de totes o
algunes de les mesures preventives següents:

• Evitar les operacions de maneig manual de càrregues

• Millorar els mètodes i equips de treball

• Adoptar temps de repòs

• Determinar el temps de pauses i el tipus de jornada

Exemples de la millora de procediments

Combinant el ritme de treball i l’adaptació de l’estri, s’ha determinat que per realitzar
operacions amb pala manual (carregar, descarregar o remoure terra) el rendiment òptim
s’obté amb 12-15 cops de pala per minut i amb una càrrega de la pala entre 8 i 10 kg.

Per al transport manual de càrregues, i sense tenir en compte el viatge de tornada, l’eficàcia
màxima s’obté en les condicions següents:

• Càrrega = 35% del pes del cos

• Velocitat = 4,5 a 5 km/h

Evitació de les operacions de maneig manual de càrregues

Evitar la manipulació manual de càrregues és una exigència normativa de
l’RD 487/97, indicada en l’article 3.1.

Millora de mètodes i equips de treball

És necessari revisar i, si escau, millorar els procediments de treball i adaptar
ergonòmicament els mitjans al treballador per aconseguir una millor adequació
entre els músculs i la tasca que s’ha de fer.

Aquesta mesura consisteix a adequar per a cada activitat muscular aspectes com
ara: adequar el ritme de les operacions, determinar la postura de treball més
adequada, dissenyar els moviments aprofitant la força de la gravetat, limitar el
pes de les càrregues, seleccionar estris i equips de treball ergonòmics...
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En la secció “Annexos”
del material web trobareu
un cas pràctic resolt
aplicant la fórmula de
Lehman i Spitzer.

Adopció dels temps de repòs

Si una vegada optimitzats els mètodes i els mitjans de treball, el metabolisme
de treball encara ultrapassa els límits admissibles, és necessari preveure
temps de repòs per permetre la recuperació de l’organisme ja que reduint el
temps total de treball es redueix el consum energètic.

En la figura 3.3 s’aprecia la relació que s’estableix entre la fatiga acumulada segons
les pauses efectuades en la realització del treball.

Figura 3.3. Relació entre la fatiga acumulada i la durada de les pauses

Exposem a continuació alguns criteris de càlcul admesos per la comunitat cientí-
fica per calcular els períodes de repòs:

1. Fórmula de Lehman i Spitzer

Lehman i Spitzer han proposat la fórmula següent per calcular el temps de
repòs en funció del consum energètic:

D =

(
M

4
− 1

)
· 100

On:

• D és la durada del repòs en percentatge (%) de la durada del treball.
• M són les quilocalories/min consumides en la realització del treball.

La fórmula té dos límits. L’inferior és que per sota de 4 quilocalories/
min o 1.920 quilocalories/jornada no permet establir temps de pausa;
el límit superior és el de 8 quilocalories/min o 3.840 quilocalories/-
jornada ja que en aquest cas el temps de descans sobre el total de la
jornada seria del 100%.
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2. Fórmula proposada per F. Tayyari i J. L. Smiths

Aquests autors parteixen de la base que el temps màxim que una persona
pot estar exposada a un nivell de despesa determinada sense que apareguin
fenòmens de fatiga està determinat per l’expressió següent:

TR = Tw ·
M − 5

3, 5

On:

• TRés el temps de repòs en minuts.

• Tw és el temps de treball en minuts.

• M és el cost metabòlic del treball que s’introdueix en quilocaloria/min.
Aquesta fórmula s’aplica per a consums metabòlics iguals o superiors
a 5 kcal/min pel que donarà uns temps de descans inferiors als
obtinguts amb la fórmula de Lehman i Spitzer.

3. Fórmula que proposa l’INSST al seu manual d’ergonomia

L’INSST recull la fórmula següent per calcular el temps de descans en feines
estàtiques. En aquest tipus d’esforços el període de descans dependrà de la
força aplicada i de la durada de la contracció muscular, i es podrà calcular
amb la fórmula següent:

PD = 18 ·

(
t

T

)1,4

·

(
f

F − 0, 15

)0,5

· 100

Sempre que f/F > 0,15, i on:

• PD és el període de descans com a percentatge de t.

• t és la durada de la contracció en minuts.

• T és la durada màxima possible de la contracció.

• f és la força necessària per a la força estàtica.

• F és la força màxima.

Determinació del temps de pauses i del tipus de jornada

Tan important com el càlcul del temps de repòs és determinar quan s’ha d’interrom-
pre la jornada per als àpats. És important organitzar el treball de manera que les
pauses, la freqüència i el contingut dels àpats permetin una recuperació suficient
de l’energia i una neteja adequada del teixit muscular.

3.3 Avaluació del treball dinàmic

Per a l’avaluació de la càrrega física dinàmica han estat proposats diversos
procediments i criteris des de fa dècades que han demostrat la seva fiabilitat. En
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Mètodes per calcular la
despesa energètica

Aquests són els mètodes més
usuals per calcular la despesa
energètica:

• Per taules metabòliques:
segons el tipus
d’activitat, segons les
professions, segons
tasques concretes,
segons components
d’activitat.

• Per paràmetres
fisiològics: consum
d’oxigen, freqüència
cardíaca.

La Norma UNE-EN 28996
tracta del consum metabòlic
segons taules i segons
l’estimació de la freqüència
cardíaca.

canvi, l’avaluació del treball estàtic presenta més dificultats d’apreciació derivada
de la seva mateixa naturalesa. Abans de plantejar-nos l’avaluació de la càrrega
física d’una activitat hem d’analitzar les exigències concretes de la tasca per veure
quin dels dos tipus de càrrega física és el predominant.

Els mètodes més usuals que s’apliquen per calcular la despesa energètica associada
al desenvolupament d’una activitat laboral són:

• les taules metabòliques, i

• el mesurament de paràmetres fisiològics:

– Consum d’oxigen.
– Freqüència cardíaca.

Altres mètodes de mesurar la despesa energètica

A part de les taules metabòliques i del mesurament de paràmetres fisiològics, hi ha altres
mètodes per mesurar la despesa energètica d’una activitat. Ens referim a la calorimetria
directa i indirecta.

La calorimetria directa és el mesurament de la calor que perd l’organisme en fer una
activitat dins un calorímetre. Té la dificultat que s’ha de fer a l’interior d’un calorímetre.

La calorimetria indirecta pot analitzar també el consum energètic controlant els aliments
que es consumeixen en un període llarg de temps. És un mètode complicat ja que exigeix
conèixer les calories dels aliments i el seu pes, estimar quant s’emmagatzemen al cos
avaluant el seu pes i obtenint com a resultant el que s’ha gastat en l’activitat. A més és
necessari atendre a les calories gastades en activitats no laborals. És un mètode més
teòric que real en la seva pràctica.

3.3.1 Estimació del consum d’energia segons taules metabòliques

Els diferents procediments agrupats en el mètode de mesurament per taules
metabòliques es basen a descompondre les tasques desenvolupades per l’operari
en moviments elementals (postures, distàncies recorregudes, elevació de pesos,
desnivells superats...) calculant mitjançant taules el consum metabòlic total.

El mètode d’avaluació consisteix a calcular el consum metabòlic de l’activitat per
comparar-lo finalment amb els valors tabulats de despesa d’energia.

Això implica suposar que els valors estandarditzats a les taules corresponen als
valors reals de la població que s’està analitzant i a més que les accions descrites
a les taules són les mateixes que les que es tracta d’avaluar. Aquests dos factors
originen les desviacions respecte de la realitat que se solen produir en la seva
aplicació i motiven que aquests mètodes ofereixin menys precisió que els basats
en mesuraments de paràmetres fisiològics. A canvi són molt més fàcils d’aplicar
i en general són més utilitzats.

Per a la valoració del consum energètic es pot utilitzar la Norma UNE EN 28996,
Ergonomia. Determinació de la producció de calor metabòlica, que descriu quatre
mètodes bàsics:
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La Norma UNE EN 28996
estableix el mètode per
mesurar la càrrega de

treball a través del consum
d’oxigen.

Consums d’oxigen en
algunes tasques

Aquests són els consums
d’oxigen (en litres/minut)

d’algunes tasques:

• Córrer, nedar: > 5

• Bombers, miners: 2-3

• Treball pesat: 1,5-2

• Caminar: 0,6-1

• Estar dret: 0,4-0,5

• Treball assegut: 0,3-0,6

• Assegut passiu: 0,2-0,4

• Ajagut supí: 0,2-0,3

1. Classificació en funció del tipus d’activitat.

2. Classificació en funció de les professions.

3. Estimació del consum a partir tasques concretes.

4. Utilització de taules a partir dels components de l’activitat.

3.3.2 Estimació del consum d’energia segons el consum d’oxigen

Quan l’activitat és molt dinàmica, els mètodes més indicats són els que estimen
l’energia consumida durant l’activitat a partir del mesurament de paràmetres
fisiològics com el consum d’oxigen durant l’activitat, o la freqüència cardíaca.

El mètode de consum d’oxigenés el més exacte dels estudiats, ja que
presenta uns marges d’error inferiors al 5%.

El mètode de consum d’oxigen es basa a conèixer el consum d’oxigen que
necessiten els músculs per fer l’activitat dinàmica i a partir d’aquest volum es
pot establir el consum energètic de qualsevol feina, ja que la despesa d’oxigen està
en funció lineal amb el consum energètic.

Hem de precisar que la gran majoria de les activitats laborals són dinàmiques,
és a dir, l’energia s’obté fonamentalment de processos aeròbics que són els que
necessiten l’oxigen, i per aquest motiu és perfectament vàlid valorar l’energia
consumida en l’activitat laboral mesurant el volum d’oxigen consumit per fer-la.

El mesurament del volum d’oxigen s’ha de realitzar en el lloc de treball i per a
calcular-lo s’han de tenir en compte una sèrie de dades i l’instrumental necessari
és complicat d’utilitzar, fet que provoca que aquest mètode només es faci servir
per a mesuraments de llocs molt específics.

S’ha comprovat que no hi ha gaires variacions en el consum d’oxigend’individus
que realitzen el mateix tipus de treball físic sempre que entre ells no hi hagi
excessives diferències (per exemple en el pes corporal), i que l’activitat física
no sigui gaire complexa de realitzar i no exigeixi grans habilitats a qui l’executa.
D’aquesta manera, els mesuraments obtinguts en un grup petit de subjectes poden
ser utilitzats com una mesura de la demanda física d’aquesta activitat concreta.

Com a criteris de referència per comparar els resultats obtinguts podem utilitzar
els que ens facilita l’INSST, exposats a la taula 3.2, encara que aquest organisme
matisa que no hi ha consens sobre quins són aquests valors de referència, de
manera que feines que per a alguns autors són pesades per a d’altres són només
moderades.
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Taula 3.2. Criteris per avaluar la càrrega
física sobre la base del consum d’oxigen

Consum d’oxigen (l/min) Classificació de la tasca

2,0 Extremadament pesada

1,5-2 Molt pesada

1,0-1,5 Pesada

0,5-1 Moderada

< 0,5 Lleugera

Criteri el consum d’oxigen

El mètode d’estimació del
consum d’energia segons el
consum d’oxigen està indicat en
les situacions següents:

• Identificar les tasques
més penoses d’una
ocupació.

• Comparar les demandes
de diverses maneres
alternatives d’executar
una tasca,

• Avaluar els components
dinàmics d’un treball
complex.

Criteris per mesurar el consum d’oxigen

Hi ha diversos procediments per valorar el consum d’oxigen. Sigui quin sigui el
procediment utilitzat, s’han de tenir en compte les consideracions següents:

• L’avaluació del consum d’oxigen s’haurà de realitzar alguns minuts després
del començament de la feina ja que l’esforç anaeròbic no l’avalua el mètode.

• S’ha de tenir un coneixement del lloc de treball tan complet com sigui
possible, a fi de diferenciar les diferents seqüències que el componen:
desplaçaments, execució de les tasques, temps d’espera, pauses etc.

• S’ha de mesurar amb precisió la durada acumulada de cada operació. Per a
cada una d’elles s’avaluarà el consum energètic mitjà.

• El consum total per a aquest lloc de treball s’obtindrà per la suma dels
consums energètics mitjans de cada operació multiplicat pel temps de
durada d’aquesta.

Procediments per mesurar el consum d’oxigen

Per a estudis de laboratori, hi ha equips al mercat que permeten quantificar de manera
precisa el volum d’aire mobilitzat, el O2 consumit i el CO2 generat durant l’activitat.

Per a estudis de camp s’empren instruments més simples, que normalment, només
analitzen el volum d’aire inspirat i la concentració d’oxigen a l’aire exhalat. Uns dels
procediments més utilitzats consisteix bàsicament en el càlcul de l’oxigen consumit a partir
del contingut d’oxigen en l’aire exhalat.

El mètode d’estimació del consum d’energia segons el consum d’oxigen no és
adequat en:

• Tasques que ocasionen estrès tèrmic.

• Tasques amb components estàtics importants.

• Activitats que demanen gran proporció del metabolisme anaerobi, encara
que les activitats laborals realitzades durant diverses hores és molt rar que
continguin un alt grau d’exercici anaerobi.

3.3.3 Estimació del consum d’energia segons la freqüència cardíaca

Molts autors descriuen una relació lineal estricta entre la freqüència cardíaca i la
despesa energètica. El seu principal desavantatge és l’existència d’una dispersió
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Holter

El holter és un instrument que
realitza l’enregistrament de

forma continuada de l’activitat
cardíaca mitjançant una
“gravadora” de baix pes

connectada a uns elèctrodes que
es col·loquen al tòrax de

l’explorat. Els senyals emesos
pel cor són registrats sobre una

banda magnètica que
posteriorment serà esmicolada

per un analitzador.

Podeu trobar diverses
metodologies segons els

paràmetres fisiològics
considerats en la secció

“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

més gran entre la potència desenvolupada i la freqüència cardíaca (FC) observada
entre un subjecte i un altre. Al seu favor es troba la facilitat d’aplicació i les poques
molèsties que comporta per a l’explorat.

Hi ha diversos equips, alguns de bastant econòmics, que registren la freqüència
cardíaca: pulsòmetres, integradors de freqüència cardíaca, freqüencímetres, hol-
ters...

Els avantatges de la freqüència cardíaca davant el consum d’oxigen en la
valoració in situ de la càrrega física es deuen principalment a:

• L’acceptació del mètode per part del treballador.

• La menor interferència amb les tasques habituals respecte al
mesurador de consum d’oxigen.

• La validesa acceptable del test escollit en relació amb la seva
reproductibilitat, especificitat i sensibilitat.

En la figura 3.4 podem veure una simplificació del comportament de la FC en
una activitat plenament dinàmica (caminant, pujant escales, etc.). La FC que
tenim en repòs comença a augmentar quan iniciem l’exercici fins que s’estabilitza
després d’uns quants segons, mantenint-se en aquest valor fins que cessa l’activitat.
A partir d’aquell moment comença a descendir fins que assoleix els valors que
teníem en repòs.

Figura 3.4. La freqüència cardíaca (FC) en relació amb l’activitat realitzada

Basant-se en el principi anterior, s’han proposat diverses classificacions de les
activitats laborals en funció de la freqüència cardíaca.
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El disseny d’una postura de
treball inapropiada té el seu
origen en una organització
del treball inadequada.

3.4 Consideracions sobre el treball estàtic

L’avaluació del treball estàtic presenta majors dificultats d’apreciació que el
treball dinàmic, derivades de la seva mateixa naturalesa. No obstant això en
els últims temps han aparegut un nombre considerable de metodologies sobre
això ja que és precisament aquest tipus de treball el que constitueix una de les
principals causes dels trastorns musculoesquelètics als països del nostre entorn, ja
que paradoxalment, l’automatització dels llocs de treball comporta un increment
d’aquestes patologies.

Diversos investigadors han establert que la mala postura és un factor important
en el desenvolupament de trastorns musculoesquelètics (TME), considerant com
a postura indesitjable la que:

• És estàtica.

• Sobrecarrega el múscul o els tendons per l’amplitud de l’angle articular
format.

Exemple de sobrecàrrega muscular

Certes tasques requereixen que el treballador posicioni els segments corporals de manera
que formin angles articulars molt amplis fet que provoca una forta tensió tant en les
articulacions, com en les diferents estructures musculoesquelètiques. Per exemple, braços
aixecats per sobre de les espatlles, mà molt desviada en relació amb l’avantbraç, etc.

• Sobrecarrega les articulacions per la seva asimètrica (per exemple, inclina-
cions laterals de cap o de tronc).

Pauses davant estatisme postural

Quan hi ha estatisme postural, l’activitat s’ha de veure interrompuda amb petites pauses
que permetin el canvi de postura i amb això, la recuperació de la fatiga. La freqüència de
les pauses és directament proporcional a la intensitat de la contracció; com més forçada
sigui la postura, més freqüents han de ser aquelles.

El procés de treball imposa en ocasions el manteniment d’una postura bàsica
estàtica. Aquesta postura comportarà efectes patològics que amb el temps poden
arribar a desembocar en TME. Però, a partir de quant de temps una postura es pot
considerar estàtica? Dependrà de la intensitat de la contracció muscular. Com més
forçada és una postura, és a dir, com més gran és l’angle articular, durant menys
temps la podrem mantenir.

Els músculs subjectes a treball estàtic requereixen dotze vegades el temps de
la contracció per recuperar-se completament de la fatiga. En absència de prou
temps per recuperar-se, un treball estàtic prolongat i excessiu podria debilitar les
insercions, lligaments i tendons. Al contrari, els músculs que treballen en feines
dinàmiques són més resistents a la fatiga com també a les possibles lesions.
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Recordeu que en el nucli
d’activitat “Fonaments de
l’ergonomia” de la unitat

didàctica “Ergonomia.
Fonaments. Disseny del
lloc de treball” vam fer la
presentació del mètode
LEST. És convenient la

consulta d’aquesta
informació.

En el nucli d’activitat “Els
transtorns

musculoesquelètics”
d’aquesta unitat didàctica

es presenten algunes
metodologies adequades

per avaluar la càrrega
estàtica de treball.

Els músculs sotmesos a les contraccions isomètriques només poden mantenir
un nivell de contracció reduït sense que aparegui la fatiga. Estudis recents
han mostrat que nivells molt baixos de càrrega estàtica estan associats amb
la fatiga muscular.

No és clara la relació entre increment del risc de TME i durada i intensitat de la
contracció isomètrica. Hi ha autors que plantegen que amb un esforç a partir del
3% al 5% de la força muscular màxima ja hi ha un risc incrementat de patir un
TME de l’extremitat superior.

Recomanacions davant el treball estàtic

“El treball muscular estàtic mantingut durant 1 hora no hauria d’excedir del 5-6% de la
contracció màxima voluntària (CMV).”

Björkstén i Jonsson

“La càrrega estàtica és acceptable només si és inferior al 2% de la CMV quan es manté
durant tota la jornada de treball.”

Jonsson

“La càrrega estàtica es quantifica en tres categories: Si s’exerceix una força elevada
mitjançant accions musculars estàtiques s’hauria d’aplicar durant menys de 10 segons;
per a una força moderada, menys d’1 minut, i per a una força baixa, menys de 4 minuts.”

Grandjean

3.4.1 Avaluació de la càrrega estàtica

L’avaluació de la càrrega física estàtica resulta més complicada de realitzar que
la càrrega dinàmica ja que no s’han trobat uns paràmetres que la descriguin amb
tanta precisió com en el cas de la dinàmica. No hi ha un únic mètode vàlid per a tot
tipus de situacions (postures estàtiques, extremitats estàtiques, postures al costat
de subjecció o manteniment de càrregues...) sinó que n’hi ha una gran varietat,
que es complementen entre si.

Hi ha mètodes ergonòmics globals de les condicions de treball que consideren la
càrrega estàtica com un factor de risc en si mateix i apliquen els criteris valoratius
generals al mesurament de l’esmentat factor. Un dels pioners i més acreditats és
el mètode LEST.

Per a l’avaluació de les postures es poden utilitzar o mètodes d’observació del tre-
ball que s’analitza (avaluació postural ràpida, mètodes OWAS,posture targetting,
VIRA, Corlett, REBA, etc.) o mesuraments directes entre els quals destaquen
les tècniques de filmació, l’inclinometria o la goniometria. També es poden fer
servir tècniques més sofisticades, com l’estudi tridimensional del moviment però
requereixen més mitjans tècnics.
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Podeu repassar la secció
“Activitats” del nucli
d’activitat “Metodologies
de l’anàlisi ergonòmica.
L’antropometria i
l’estadística aplicada a
l’ergonomia” de la unitat
didàctica “Ergonomia.
Fonaments. Disseny del
lloc de treball”, on es
proposa l’avaluació de la
càrrega estàtica de treball
aplicant el mètode LEST.

Una vegada definides i analitzades diferents postures de treball, cal comparar-les
amb referències que permetin definir el grau de desviació que hi ha entre aquestes
i poder adoptar les mesures preventives.

Norma ISO 11226 i Norma UNE 81-425-91

Hi ha normes tècniques que necessiten la valoració de la càrrega estàtica: la Norma ISO
11226 (Ergonomia: avaluació de les postures de treball estàtiques) i la Norma UNE 81-425-
91 (Principis que cal tenir en compte en el projecte dels sistemes de treball).

El mètode LEST

El mètode LEST avalua la càrrega física estàtica analitzant les postures i la durada
d’aquestes en el desenvolupament de la tasca. Quan hi hagi diverses postures de
treball establertes el grau o nivell resultant serà la suma dels índexs parcials de
cada figura. Els valors resultants s’ajunten a la taula de valoració dels riscos que
té una escala d’1 a 5 punts. Els valors resultants igual o superior a 0,5 punts
s’ajustaran a la unitat superior.

Mètode d’avaluació postural ràpida

Com el seu nom indica és un mètode específic per valorar la càrrega estàtica al
llarg de la jornada laboral. No entra a conèixer els factors de riscos

associats a la càrrega estàtica sinó que es limita a facilitar-nos una guia d’observa-
ció i valoració de les diverses postures i depenent del resultat serà aconsellable fer
servir mètodes més específics.

La càrrega estàtica es mesura considerant el temps en què es manté cada una de
les 14 postures proposades, valorant-les en una escala d’1 a 5 punts, proporcional
a la perillositat de la càrrega.

És convenient observar detingudament la realització de la tasca per anotar les
postures observades i la seva durada. Per a cicles repetitius curts s’anota el temps
de cada una de les postures i es multiplica pel nombre de cicles en una hora.

Amb les dades obtingudes el mètode fa la valoració de la càrrega postural, des de
la puntuació 1 que indica que la càrrega és assumible fins a la puntuació 5, que
indica el nivell de risc més elevat.

Mètode de la Norma ISO 11226

La Norma ISO 11225 parteix del principi que el treball ha de permetre prou
canvis entre les posicions assegut, dret, i caminant. Les postures forçades, com
ara agenollat o de puntetes, s’hauran d’evitar tant com sigui possible.

En aquesta norma s’avaluen postures de diferents segments corporals mitjançant
el mesurament dels angles que els formen i proposa per a les inclinacions un criteri
per establir si la postura és estàtica per a la qual s’ha tingut en compte els angles
articulars i la durada de la seva adopció.
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La Norma ISO 11226
qualifica de postura estàtica

de treball aquella que és
mantinguda més de 4

segons.

En concret es tenen en compte els angles que adopta el cap respecte al tronc com
també la inclinació del tronc respecte a la vertical, les espatlles i braç respecte al
tronc, la postura o posició d’avantbraços i mans i les extremitats inferiors basant-se
en la posició de maluc, genoll i turmell. Especifica els límits recomanats per a les
postures de treball i el resultat final es presenta com a acceptable o no recomanat i
en alguns casos l’acceptable està condicionat pel temps en què es manté la postura
de manera contínua.

Exemple de la norma ISO 11226 per valorar la postura del cap

Si l’avaluació feta al pas 1 (que consisteix a valorar el grau d’inclinació del cap respecte del
tronc) dóna com a resultat “anar al pas 2”, haurem de mesurar el temps de manteniment
continuat de la postura. En la figura 3.5 de l’INSST podem apreciar com, per exemple, si la
inclinació del cap fos de 60°, no estaria recomanat mantenir-la més de quatre minuts.

Figura 3.5. Correlació entre el grau d’inclinació del cap i la seva durada

3.4.2 Prevenció de les posicions estàtiques

Recomanem una sèrie de mesures preventives a adoptar per evitar el manteniment
de posicions estàtiques:

• Realitzar un disseny ergonòmic del lloc de treball per evitar les postures
forçades.

• Evitar mantenir una mateixa postura durant un temps superior a quatre
segons.

• Alternar les postures dret-assegut sempre que sigui possible.

• Evitar postures forçades del cos o d’algun segment corporal, en especial la
flexió, hiperextensió i torsió del tronc, la asimetria i la posició dels braços
per sobre de l’altura del cor.
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• Mantenir el coll en posició neutra, sense rotacions, flexions, extensions ni
inclinacions d’aquest.

• Organitzar el treball de manera que es facin tasques variades amb contingut,
evitant en el possibles situacions que poden ser font de tensió per a la
persona.

• Donar informació sobre els possibles trastorns musculoesquelètiques deri-
vats de l’adopció d’una mala postura.

• Realitzar formació sobre higiene postural.
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Des de fa uns quants anys,
hi ha una gran preocupació
per l’increment dels
trastorns
musculoesquelètics de les
extremitats superiors.

Moltes vegades els dolors
es produeixen a la nit, per la
qual cosa les persones no
els associen amb el treball
que realitzen.

Els trastorns
musculoesquelètics
s’estudien en el nucli
d’activitat “La càrrega de
treball. El cos humà”
d’aquesta unitat didàctica.

Treballs repetitius

Es defineix el treball repetitiu
com aquell que implica
moviments continus de braços o
de mans que afectin la
musculatura del coll/espatlla i
genera càrregues en aquesta zona
corporal.

4. Els transtorns musculoesquelètics

Els trastorns musculoesquelètics (TME) relacionats amb el treball han estat
definits de diferents maneres segons l’enfocament d’estudi adoptat, alguns investi-
gadors els restringeixen només a la seva patologia clínica, altres a la presència de
símptomes; altres a processos patològics demostrables “objectivament”; i altres
a la incapacitat laboral que originen: baixes laborals, reducció d’operacions a
realitzar...

L’INSST defineix com a trastorns musculoesquelètics derivats de la
càrrega de treball un conjunt molt diferent de danys que afecten els
tendons, les seves beines, la lubricació sinovial d’aquestes i els cossos,
músculs i nervis corresponents.

Els TME suposen la principal patologia d’origen laboral afectant la pràctica
totalitat de sectors i ocupacions. A l’Estat espanyol, les dades obtingudes a
través del Registre Oficial dels Informes de Malaltia Professional ens mostren un
important augment de les patologies musculoesquelètiques registrades.

En la VI enquesta nacional de les condicions de treball el 74,2% dels treballadors
enquestats assenyala sentir alguna molèstia que atribueix a postures i esforços deri-
vats del treball que fa. Entre les molèsties més freqüents, figuren les localitzades a
la zona baixa de l’esquena (40,1%), el clatell/coll (27%) i la zona alta de l’esquena
(26,6%).

Aquests trastorns afecten principalment els teixits tous (músculs, tendons i nervis)
i es manifesten precoçment com a dolor, molèstia o formigueig en una part del cos.
Les malalties comprenen una amplíssima gamma de patologies que poden anar
des de lleugeres molèsties fins a altres lesions de tanta gravetat que requereixen
hospitalització i intervenció quirúrgica del treballador. Solen ser malalties de
recuperació complicada, amb alta freqüència de recidives i que no és difícil que
comportin aparellada la incapacitat del pacient.

Els TME es manifesten principalment al colze i espatlla, mà i canell, i a
l’esquena: zones cervical, dorsal i lumbar, encara que també poden afectar
qualsevol altra part del cos.

Entre els trastorns musculoesquelètics més freqüents figuren: la síndrome del
túnel carpià, les tendinitis, la tenosinovitis de De Quervain, la epicondilitis, les
bursitis, les tenosinovitis i les artrosis.

En un estudi del NIOSH es relacionen de manera evident una sèrie d’exigències
físiques del lloc de treball amb la manifestació de patologies variades.
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Pluralitat de factors en
l’aparició dels TME

La naturalesa multifactorial dels
TME dificulta establir relacions
directes entre aquests trastorns i

les condicions laborals i la
importància d’aquestes en el

desenvolupament de la malaltia.

Malgrat les seves formes d’aparició variades, es pot simplificar la classificació
dels TME en dues grans categories:

• Traumatismes de tipus acumulatiu de les diferents extremitats. Tot
aquest conjunt de lesions, encara que sembli paradoxal, estan afavorides
per la constant automatització dels processos industrials que requereixen
actes concrets i repetitius d’una part del cos que comportin esforços físics
prolongats. Poden afectar músculs, tendons, beines sinovials o nervis,
articulacions, cartílags...

• Lesions dorsolumbars. Es produeixen principalment per les diverses
operacions del maneig manual de càrregues i per l’exposició a elevades
càrregues musculars estàtiques que comporten les diverses postures fixes
de treball.

4.1 Anàlisi de les causes que originen els trastorns
musculoesquelètics

Els mecanismes que causen els TME són molt complexos i comprenen moltes
variables: des de factors de l’entorn físic del lloc i organitzatius al costat d’altres
d’índole psicosocial que se sumen als de naturalesa individual. A més, la majoria
dels estudis confirmen que és l’acció combinada de diversos factors el que més
determina el risc d’aparició dels TME.

Per poder prevenir l’aparició dels TME el primer que cal fer és conèixer quin
tipus d’accions originen aquests trastorns.

• Els TME han estat associats als aspectes següents:

• Adopció de postures de treball forçades-inadequades.

• Estatisme postural.

• Aplicació de forces intenses.

• Realització de moviments repetits, bàsicament en les extremitats
superiors.

4.1.1 Els transtorns musculoesquelètics associats amb les postures
inadequades de treball

Un dels factors sobre els quals més s’insisteix quan es parla dels TME és la postura
de treball. S’han fet innombrables estudis sobre els efectes de determinades
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Concepte de postura de
treball

Anomenem postura de treball la
posició relativa dels segments
corporals (la mà respecte a
l’avantbraç, l’avantbraç respecte
al braç, el cap respecte al tronc,
etc.) en l’adopció del qual
intervenen les peces òssies de
l’esquelet, les articulacions
(canell, colze, genoll...), els
músculs i els tendons.

postures sobre el nostre aparell locomotor. Potser són els relatius als efectes
sobre la columna vertebral els que han tingut més difusió i aplicació al disseny
ergonòmic (mobiliari, vehicles...).

Així, s’han plantejat com a “postures perilloses” per a la zona lumbar:

• les inclinacions del tronc (cap endavant, cap enrere o als costats),

• els girs o torsions, i

• la posició asseguda sense un bon suport de la zona lumbar.

També molts trastorns cervicals han estat associats a les postures adoptades pel
cap: inclinacions o girs.

Està comunament admès que la mala postura és un factor important en el
desenvolupament de TME, considerant com a postura indesitjable aquella
que:

• Sobrecarrega el múscul o els tendons per l’amplitud de l’angle
articular format.

• Sobrecarrega les articulacions per la seva asimètrica (per exemple,
inclinacions laterals de cap o de tronc).

• És estàtica.

Quan un segment corporal es mou respecte a un altre es forma un angle que
anomenem angle articular. Cada angle té un moviment màxim d’obertura.

Certes tasques requereixen que el treballador posicioni els segments corporals de
manera que formin angles articulars molt amplis, fet que provoca una forta tensió
tant en les articulacions com en les diferents estructures musculoesquelètiques.
(Per exemple, braços aixecats per sobre de les espatlles, mà molt desviada en
relació amb l’avantbraç, etc.).

Quan s’adopten els angles articulars màxims apareix al cap de poc temps dolor i
fatiga muscular a la zona implicada. Com a alternativa a aquestes situacions, els
investigadors han establert els angles que es poden adoptar sense que hi hagi un
increment de la fatiga muscular i de risc de TME. A aquests angles se’ls denomina
angles articulars funcionals o angles de confort. En la figura 4.1 es representen
alguns angles, segons el criteri de Grandjean.
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El mesurament d’angles
articulars

L’NTP 622 ens aporta
coneixements per a una correcta

utilització de la tècnica
electrogoniomètrica i poder dur

a terme una avaluació de la
càrrega postural basada en

l’estudi dels angles dels diferents
segments corporals. Ens mostra

una taula amb els valors límits
dels diferents angles en

posicions estàtiques i ens indica
el procediment a seguir per

efectuar els mesuraments.

En el subapartat “El
sistema esquelètic” del

nucli d’activitat “La
càrrega de treball. El cos

humà” d’aquesta unitat
didàctica s’exposen

diversos angles articulars.

Postures estàtiques

La Norma ISO 11226 sobre
ergonomia proposa per a les

inclinacions de tronc i cap i per a
l’abducció de l’espatlla, un

criteri per establir si la postura és
estàtica.

Figura 4.1. Principals angles de confort segons Grandjean

4.1.2 Els transtorns musculoesquelètics associats a l’estatisme
postural

El procés de treball imposa de vegades el manteniment d’una postura bàsica
estàtica encara que normalment es deu a una organització inadequada de la feina.
Aquesta postura comportarà efectes circulatoris que amb el temps poden arribar a
desembocar en TME.

En absència de prou temps per recuperar-se, un treball estàtic prolongat i excessiu
podria debilitar les insercions, lligaments i tendons. Al contrari, els músculs
implicats en feines dinàmiques són més resistents a la fatiga com també a les
possibles lesions.

Les conseqüències derivades de les postures estàtiques depenen de la durada
en què es mantenen, de la força aplicada o intensitat muscular exercida i de
l’angle articulatori desenvolupat.
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L’avaluació del risc per
aixecament i transport
manual de càrregues
s’estudia en el nucli
d’activitat “Manipulació
manual de càrregues”.

TME associats a moviments
repetitius

S’empren diferents termes en
relació amb TME associats a
moviments repetitius:

• Als EUA es denominen
trauma disorders (CTD,
trastorns per traumes
acumulatius).

• A Austràlia, repetitive
strain injuries (RSI,
lesions per esforços
repetitius).

• A l’Estat espanyol
també es fa servir
lesions per moviments
repetitius . (Aquesta
expressió, tanmateix,
no engloba la resta de
lesions produïdes per
una altra sèrie de
factors.)

Mesures preventives davant de postures estàtiques

Els músculs subjectes a treball estàtic requereixen dotze vegades el temps de la
contracció per recuperar-se completament de la fatiga. Així, els músculs de les
extremitats superiors només poden mantenir un nivell de contracció reduït sense
que aparegui la fatiga.

Quan hi ha estatisme postural, l’activitat s’ha de veure interrompuda amb petites
pauses que permetin el canvi de la postura i amb això, la recuperació de la fatiga.
La freqüència de les pauses és directament proporcional a la intensitat de la
contracció; com més forçada sigui la postura, més freqüents han de ser aquelles.

A més s’ha comprovat que, per prevenir o retardar l’aparició de la fatiga, són molt
més eficaces les pauses curtes (d’uns quants minuts, i fins i tot segons) i molt
freqüents, que les pauses llargues però separades en el temps diverses hores.

4.1.3 Els transtorns musculoesquelètics associats a l’aplicació de
forces excessives

La força que es requereix per realitzar algunes activitats és un factor crític que
contribueix al desenvolupament de TME. Una força que impliqui una contracció
muscular important es pot acompanyar d’una disminució de la circulació sanguí-
nia a la zona, la qual cosa origina la fatiga muscular. Si l’exposició és prolongada
pot ser causa de trastorns.

Fa molts anys que es coneixen bé els efectes sobre la columna vertebral associats a
la manipulació manual de càrregues, i s’han proposat mètodes bastant vàlids per a
l’avaluació del risc derivat, en especial per a l’aixecament i transport de càrregues.

També han estat proposats valors límits per a l’aplicació de forces d’empenta,
tracció i torsió, tant per a feines dinàmiques com a estàtiques. No obstant això,
la determinació de la força requerida o exigida en una activitat és difícil d’avaluar,
ja que el seu registre obliga a disposar d’equips i tècnics especialitzats. A més, és
difícil estimar-la a partir de l’opinió subjectiva del mateix treballador, ja que les
persones tendim a subestimar les forces intenses, quan les apliquem molt sovint, i
a sobreestimar les lleugeres.

4.1.4 Els transtorns musculoesquelètics associats a moviments
repetitius

Els TME associats a moviments repetitius són el resultat de l’aplicació de
tensions mecàniques (microtraumatismes, forces, estirades, enganxades...), però
mantingudes o repetides durant llargs períodes. També poden ésser resultat de
tensions mecàniques aplicades a estructures prèviament danyades o ja malaltes.
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Podeu ampliar la
informació sobre els

trastorns
musculoesquelètics

associats a moviments
repetitius en la secció

“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

Durada de l’exposició

No s’ha demostrat de manera
concloent en quina mesura

s’incrementa el risc de TME amb
l’augment del temps d’exposició.

Intensitat de la contracció
isomètrica

Hi ha autors que plantegen que
amb un 3% o un 5% de la força

muscular màxima ja hi ha un risc
incrementat de patir un TME.

Ús d’estris

Colpejar amb la mà o usar estris
amb superfícies estretes i/o dures

que exerceixen compressions
importants sobre els tendons,

vasos sanguinis i els nervis és un
altre factor que pot estar associat

als TME.

Com més repetitiva sigui la tasca, més ràpides i freqüents seran les contraccions
musculars, exigint d’aquesta manera més esforç al múscul i, conseqüentment, més
temps de recuperació, augmentant la fatiga i impedint una irrigació sanguínia
adequada. D’aquesta manera les tasques amb alts nivells de repetició es poden
convertir en fonts de TME encara que la força requerida sigui mínima i normal-
ment segura.

El treball repetitiu es defineix com la realització contínua de cicles de
treball similars. Cada cicle de treball s’assembla al següent en la seqüència
temporal, en les forces aplicades i en les posicions del moviment aplicat o
moviments aplicats. S’entén que un treball és repetitiu quan la durada del
cicle de treball fonamental és més petit de 30 segons.

Les lesions per moviments repetitius, també anomenades microtraumatismes
repetitius, es manifesten primerament amb molèsties moderades i fatiga muscular
per passar a l’aparició d’un dolor greu acompanyat de limitació del moviment a la
zona afectada.

4.1.5 Altres factors que incrementen el risc de patir trastorns
musculoesquelètics

Les baixes temperatures, la utilització d’eines que vibren i l’ús de guants incre-
menten el risc de patir TME.

Les baixes temperatures perjudiquen el treball del múscul i disminueixen la
destresa de la mà, fent que augmenti la força amb què s’agafen els objectes.

També les vibracions localitzades en les extremitats superiors són considerades
com un factor afavoridor de les patologies musculoesquelètiques. El maneig
d’eines vibràtils pot ser motiu de la realització d’una força excessiva d’agafament
que pot ocasionar l’increment de TME.

Els guants poden perjudicar en molts casos l’agafament dels objectes, la qual cosa
dóna lloc a un augment de la força que fa la mà per agafar l’objecte, amb l’augment
consegüent de la fatiga muscular.

Factors individuals relacionats amb els transtorns musculoesquelètics

Entre els factors personals associats als TME, els més freqüentment citats són el
sexe, l’antiguitat al lloc, les patologies associades i el mode de vida:

• Sexe. Les dones semblen estar més afectades pels TME que els homes, i
a més, el risc augmenta amb l’edat, sobretot a partir dels 40 anys. Alguns
autors l’han atribuït a canvis hormonals deguts al consum d’anticonceptius,
a l’embaràs o a la menopausa. Altres autors han qüestionat aquesta
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Dades per sexes

Segons les dades de la VI
enquesta de les condicions de
treball, les dones es queixen
lleugerament més que els homes
d’alguna molèstia
musculoesquelètica (76,3% les
dones enfront del 71,9% dels
homes). Les diferències més
importants registrades es donen
al clatell i el coll (32,2% en
dones i 24% en homes).

L’antiguitat en el lloc i els
TME

Segons dades de la VI enquesta
de condicions de treball, el
percentatge de treballadors que
manifesta molèsties
musculoesquelètiques augmenta
amb l’edat. Entre els que tenen
entre 16 i 24 anys la freqüència
és d’un 65,8%, mentre que
ascendeix el 80% entre els de 65
anys o més.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit
trobareu més informació
sobre la influència dels
factors psicosocials en els
trastorns
musculoesquelètics.

explicació ja que, quan l’exigència de la tasca és prou elevada per anul·lar
altres factors, homes i dones tenen riscos similars de patir un TME.

• Antiguitat al lloc. Diversos autors postulen que no hi ha una relació entre
la durada de l’activitat i els TME, basant-se en la freqüència de casos que es
donen el primer any de treball al lloc, almenys per a cert tipus de TME. Això
és difícil de provar, ja que els treballadors que no aconsegueixen “adaptar-
se deixen ràpidament el lloc; mentre que els que s’”adapten” continuen
treballant (fet que coneixem com “l’efecte del treballador sa”). A més,
generalment no es disposa de dades sobre la història laboral prèvia del
treballador; és possible que les afeccions de molts treballadors nous siguin
conseqüència d’afeccions desenvolupades en llocs anteriors.

• Patologies associades. Certes malalties, com la gota, la hipertensió i altres
malalties cardiovasculars contribueixen a potenciar el desenvolupament
dels TME.

• Mode de vida. Estar en bona forma física sembla ser un factor que protegeix
contra els TME. Al contrari, l’obesitat, el tabaquisme i una alimentació
deficitària en vitamines B i C podrien afavorir l’aparició de TME.

Factors psicosocials associats amb els trastorns musculoesquelètics

Cada dia hi ha més evidència que els factors psicosocials relacionats amb el
lloc i l’entorn de treball tenen un paper en el desenvolupament dels TME de
les extremitats superiors i de l’esquena.

L’estrès pot estar associat amb els TME. Els conflictes psicosocials en el treball
com ara exigències de treball elevades, treball monòton, un control limitat sobre
el treball, poca claredat de les funcions, sota suport social, obligacions exagerades
imposades pels caps... poden sobrecarregar els teixits tous afavorint l’aparició
de TME. Una possible explicació és que l’estrès augmenta la tensió muscular per
sobre de la necessària per realitzar l’activitat.

Segons certs autors, els trastorns en les cervicals i a espatlles semblen estar
provocats per la combinació de la fatiga muscular i mental derivades del treball.

Els efectes dels factors psicosocials sobre l’aparició dels TME poden ser, en part
o totalment, independents dels factors físics. També s’aprecia que aquesta relació
no es limita a un tipus particular de treballs (com el treball amb PVD) o a un entorn
de treball (per exemple, oficines) sinó que, al contrari, sembla establir-se en una
varietat de situacions laborals.
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Una resposta aguda pot
derivar amb el temps en

diversos trastorns
musculoesquelètics.

L’elecció d’un mètode
específic depèn dels

recursos disponibles i del
nivell d’expostura requerida.

En l’NTP 622 s’exposa la
tècnica de mesurament de

la càrrega postural amb
l’electrogoniòmetre.

Exemple de mètode directe

L’Institut d’Ergonomia Maphre
utilitza el sistema VICON

(videoconversió), que mitjançant
tècniques d’infraroig i un

sistema avançat informàtic,
permet obtenir informació

tridimensional del moviment
(posicions, trajectòries de

segments corporals: velocitats,
acceleracions, etc.). El sistema

es completa amb un
electromiògraf per registrar

l’activitat muscular associada a
cada moviment o postura.

4.2 Mètodes i tècniques emprats en el registre i avaluació dels
factors associats als trastorns musculoesquelètics

A causa del caràcter multifactorial dels trastorns musculoesquelètics no hi ha una
metodologia general adequada ni criteris d’avaluació que permetin analitzar i que
avaluïn la totalitat dels factors que hi estan associats.

Sí que es disposa d’un ventall amplíssim de mètodes parcials per al mesurament
dels diversos factors de la càrrega física de treball: postures de treball, manipulació
manual de càrregues, nivell de força aplicada, ritmes de treball, moviments
repetitius... però només són aplicables per a l’estudi de certes situacions, i no
poden ser generalitzables a l’avaluació de la càrrega física total associada amb els
TME.

Hi ha factors d’exposició externa lligats a l’entorn físic de treball (com ara l’altura
del pla de treball, el pes dels objectes o la durada de la tasca) que s’associen
directament amb factors d’exposició interna com la càrrega electromiogràfica, la
pressió intramuscular o la flexió/abducció del braç. Aquests factors interns (en
l’individu) donarien lloc a una resposta a curt termini (aguda) que podria ser
de diferent tipus: fisiològica (per exemple, una fatiga muscular mesurada per
electromiografia o per la reducció de la resistència, o la presència de lactat a la
sang, etc.) o bé psicològica (percepció de fatiga, disconfort o dolor). A més,
s’han de tenir en compte els diversos factors modificadors de l’efecte.

4.2.1 Classificació dels diferents tipus de mètodes

Els mètodes i tècniques emprats en el registre i avaluació dels factors associats als
transtorns musculoesquelètics es classifiquen en tres grans branques:

1) Mètodes que fan mesuraments directes

Els mesuraments directes inclouen registres electromiogràfics, acceleròmetres,
sistemes de mesura tridimensionals com ara dispositius optoelectrònics o ultra-
sons i el registre de la postura i el moviment mitjançant dispositius de mesura
acoblats al cos com ara goniòmetres i inclinòmetres. També s’utilitza molt la
tècnica de digitalització d’imatges.

Mesuraments de l’activitat muscular mitjançant l’electromiografia

L’electromiografia és una prova mèdica que permet conèixer el funcionament adequat o
no del sistema nerviós perifèric (nervi i múscul). L’estudi del sistema nerviós perifèric i
muscular permet saber si el pacient té alguna malaltia a aquest nivell, localització i gravetat.
Dels músculs és possible saber tant si l’estat de repòs com la contracció lleu o màxima
indiquen la presència d’anomalies particulars.

Mesuraments dels angles articulars

Per fer una avaluació mitjançant mesuraments dels angles articulars cal, a part de disposar
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Exemple d’aplicació de la
biomecànica

Amb l’aplicació de tècniques
biomecàniques es podria calcular
la tensió muscular en l’àmbit de
les vèrtebres lumbars que està
suportant un treballador amb
l’esquena doblegada durant cert
temps. Un altre aspecte que cal
tenir present són els suports
existents. Si el segment corporal
està recolzat sobre una
superfície, la tensió exercida en
l’articulació disminueix...

Els diaris estan constituïts
per les informacions del lloci
de la tasca que són
realitzats pel treballador.

Nombre de postures a
analitzar

Per a l’aplicació dels mètodes
basats en l’observació del lloc de
treball, es recomana establir una
llista de 5 a 10 operacions
elementals com a màxim, per tal
d’evitar una descomposició
massa detallada, cosa que podria
ocasionar una complexitat
innecessària en l’anàlisi i la
interpretació.

de tècniques o instruments de registre de l’angle articular, disposar de valors de referència
amb què es puguin comparar els valors mesurats o estimats.

Tècniques biomecàniques

Les tècniques biomecàniques tracten d’avaluar l’efectivitat en l’aplicació de forces i
manteniment de postures. S’intenta dissenyar un ambient mecànic extern que origini al
nostre cos forces, pressions i moments tolerables per no provocar patologies ni aparició de
fatiga.

2) Els mètodes subjectius: qüestionaris, diaris i entrevistes

Les tècniques subjectives s’utilitzen en la majoria dels camps d’estudi. General-
ment es disposa d’escales discretes o contínues, mitjançant les quals es demana als
treballadors que estimin la prevalença de postures, la freqüència dels moviments i
la presència de nivells de força o a altres agents físics. Aquesta estimació es pot fer
servir sola però la majoria de vegades s’utilitzen al costat de mesures obtingudes
usant un altre mètode.

Alguns mètodes de naturalesa subjectiva són:

• Test de Michigan (càrrega postural de membres superiors)

• Mètode PLIBEL

• Qüestionari de Keyserling

• Manual per a l’avaluació i prevenció de riscos ergonòmics i psicosocials en
la PIME

Avantatges i inconvenients dels mètodes subjectius

Els qüestionaris, els diaris i les entrevistes ofereixen els avantatges del seu baix cost, la
seva fàcil aplicabilitat i la possibilitat d’estudiar l’exposició acumulada al llarg del temps.

En contra presenten baixa exactitud. Normalment són només eficaços per realitzar
valoracions dicotòmiques de l’exposició (s’hi aprecien dos valors: sí-no, alt-baix, suficient-
insuficient....) però no permeten obtenir un valor representatiu del risc associat al lloc de
treball ja que el quantifiquen.

Entre aquests tres tipus de mètodes el que menys fiabilitat té són els qüestionaris.

3) Mètodes basats en observacions del lloc de treball

Els mètodes d’observació, intermedis entre uns i d’altres, són els que més
s’apliquen, ja que no requereixen grans inversions i permeten una anàlisi ràpida i
fiable del lloc. Aquests mètodes es basen en el registre de la posició adoptada pels
diferents segments articulars. Amb aquesta finalitat cal analitzar prèviament les
tasques, fases i operacions concretes realitzades pel treballador. Com més variada
sigui l’activitat, més complicada serà l’anàlisi, exigint un nombre d’observacions
més elevat.

És convenient la utilització de fotografies i vídeo però sense perdre el criteri que
tots aquests mitjans són complementaris de l’observació directa.

Aquests mètodes d’avaluació assignen puntuacions als factors de risc considerats:
postures de treball, esforços, càrregues, repetitivitat... i proporcionen un valor
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Durada dels mesuraments

La durada dels mesuraments s’ha
de guiar pel bon sentit de la

pràctica: en funció del cicle o de
les circumstàncies de treball;
varia en general entre 15 i 60

minuts.

Podeu ampliar la
informació sobre diversos
mètodes d’avaluació de la

càrrega postural en la
secció “Adreces d’interès”
del web d’aquest crèdit.

En el nucli d’activitat
“Metodologies de l’anàlisi

ergonòmica.
L’antropometria i

l’estadística aplicada a
l’ergonomia” de la unitat

didàctica “Ergonomia.
Fonaments. Disseny del

lloc de treball” es
relacionen els mètodes
més significatius per a
l’avaluació dels factors
associats als trastorns
musculoesquelètics.

Factors de risc que inclou
el mètode

Els factors de risc que inclou el
mètode del Departament de
Treball de la Generalitat de
Catalunya són els següents:

1. Desplaçament vertical
manual de materials.

2. Transport manual de
càrregues.

3. Empènyer o estirar
càrregues manualment.

4. Postures forçades.

5. Moviments repetitius.

6. Esforç muscular
localitzat mantingut.

7. Esforç físic general.

8. Exposició a vibracions
del cos sencer.

9. Exposició a vibracions
del conjunt mà-braç.

representatiu de la probabilitat de dany a causa de la tasca, juntament amb el grau
d’intervenció ergonòmica consegüent. Normalment cal aplicar dos o més mètodes
que es complementin ja que és rar que un mètode inclogui tots els factors de risc
i tingui la fiabilitat o sensibilitat adequades.

Les metodologies citades s’han desenvolupat molt en les dues últimes dècades del
segle XX, encara que gran part deriven les unes de les altres. Es poden agrupar,
depenent del seu àmbit d’aplicació en:

• Mètodes generals per analitzar la càrrega postural del cos sencer. Són
aplicables a un gran rang de treballs, com l’OWAS i l’AET, els quals han
estat força ben documentats, i es disposen de dades de referència. Altres
mètodes són: l’ERGO-IBV dissenyat el 1997, el “Posture targetting”, el
PLIBEL; el TRAC, el VIRA per a treballs sedents, l’ARBAN molt adequat
per a treballs en construcció, el mètode PETO...

• Mètodes parcials. Mètodes dissenyats per a una regió específica del
cos, generalment, mà o espatlla. Aquests mètodes han estat documentats
normalment només en relació amb l’estudi epidemiològic per al qual van
ser desenvolupats. el RULA, el Strain Index, el REBA, l’OCRA, el mètode
de registre d’Armstrong, el mètode Harbo, l’índex d’esforç per a membres
superiors...

NTP 629 Movimientos repetitivos: métodos de evaluación. Método OCRA:
actualización

En l’NTP 629, dedicada als moviments repetitius, hi ha una relació de mètodes associats a
diferents zones corporals i es comparen els factors de risc que analitzen.

Recordeu, també, que tots els mètodes ergonòmics de caràcter global tenen
apartats específics per a l’anàlisi i valoració de la càrrega dinàmica i estàtica de
treball.

4.2.2 El Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals
del ICSSL (Generalitat de Catalunya)

Al bloc d’identificació i avaluació dels riscos ergonòmics del Manual per a la
identificació i avaluació de riscos laborals de l’Institut Català de Seguretat i
Salut Laboral (ICSSL de la Generalitat de Catalunya) s’inclou la metodologia per
avaluar la càrrega física de treball. El mètode s’estructura en tres fases:

1. Identificació dels factors de risc.

2. Valoració i interpretació de cada un dels riscos anteriors. Per a cada risc
el mètode proposa una metodologia específica per identificar i valorar els
factors de risc.

3. Proposta de mesures preventives. Per a cada risc es pot proposar més
d’una mesura preventiva dels àmbits tècnic, organitzatiu, de formació i
informació, i de vigilància específica de la salut.
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Origen del mètode OWAS

El mètode finlandès OWAS
(Ovako work posture analyzing
system) va ser desenvolupat entre
1974 i 1978 per l’empresa Ovako
Oy al costat de l’Institut
Finlandès de Salut Laboral per a
la Indústria Siderúrgica, i va ser
aplicat posteriorment a altres
tipus d’indústries de la
construcció.

El mètode indica els passos que cal anar seguint progressivament i aporta diversos
models de registre de dades. Les dades bàsiques que cal registrar són:

• Identificació dels factors de risc.

• Temps d’exposició al risc.

• Nivell d’intensitat del risc. Es valora de manera particular per a cada factor.

• Treballadors sensibles, si escau.

• Valoració de cada risc en funció de l’exposició i de la intensitat, bé per
mesura segons especifica la normativa (esforç físic general, i exposició a
vibracions), bé per estimació partint de les cinc categories de risc que esta-
bleix la combinació de la intensitat del risc i del temps d’exposició. Les cinc
categories són risc molt lleu, lleu, moderat, greument i ergonòmicament no
tolerable.

Exemple d’avaluació d’un risc ergonòmic

A títol explicatiu comentem com es fa l’avaluació del factor concret “moviments repetitius”.
Abans d’avaluar aquest factor s’ha de comprovar si la postura adoptada d’algun membre
corporal incorre en situació de risc intolerable en el cas que calgui corregir la situació
immediatament.

Les operacions repetitives es valoren d’1 a 4 punts segons els moviments realitzats per
minut o la durada del cicle. A més hi ha 3 punts a afegir els anteriors per correccions de
sobrecàrrega.

Els criteris de valoració de la intensitat del risc els estableix el mateix mètode partint de
la puntuació obtinguda en el paràgraf anterior. La intensitat es pot qualificar en quatre
categories: intensitat baixa, mitjana, elevada i ergonòmicament intolerable.

sEn relació amb el temps d’exposició prenen els intervals aportats pel mètode on es
qualifica aquest en temps d’exposició curt, mitjà i llarg.

Amb els dos paràmetres anteriors definits es consulta la taula E.3 on es valoren els riscos
per estimació, i finalment s’obté la valoració d’aquest factor de risc.

4.2.3 El mètode OWAS

OWAS (Ovako working posture analysis system; 1977) és el mètode de càrrega
postural per excel·lència. És un mètode fàcil d’aplicar i fiable, ja que està avalat i
té un gran prestigi internacional. El mètode inicialment es basava en l’observació
i registre de les postures adoptades pels segments corporals: tronc, extremitats
superiors i inferiors. El 1991 es va publicar una versió informatitzada del
mètode que inclou l’esforç realitzat o la càrrega manipulada, fet que n’afavoreix
l’aplicabilitat.

El mètode estableix quatre nivells o categories de risc. Cada categoria de risc, al
seu torn, determina quin és el possible efecte sobre el sistema musculoesquelètic
del treballador de cada postura recopilada, com també l’acció correctiva que cal
tenir en compte en cada cas.
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Els creadors del mètode
OCRA

El mètode OCRA ha estat
elaborat per D. Colombini, E.
Occhipinti i A. Grieco, l’any

1998. El check list OCRA per a
l’avaluació ràpida del risc

associat a moviments repetitius
dels membres superiors va ser

proposat pels mateixos autors i
va ser publicat l’any 2000.

La Norma ISO 11228-3
avala els resultats obtinguts

pel mètode OCRA.

4.2.4 El mètode OCRA

El mètode OCRA (occupational repetitive action) és un mètode d’avaluació de
l’exposició a moviments i esforços repetitius dels membres superiors.

Els resultats que aquest mètode ens proporciona depenen de la quantitat d’infor-
mació utilitzada i de la complexitat dels càlculs necessaris per al seu desenvolu-
pament. En vistes a aquest nivell de complexitat, els mateixos autors han elaborat
el mètode abreujat Check List OCRAque permet, amb menys esforç, obtenir un
resultat bàsic de valoració del risc, prevenint sobre la urgència de fer estudis més
detallats.

El mètode es pot aplicar a tots els sectors sempre que hi hagi llocs de treball on
conflueixin els factors que analitza.

Factors de risc analitzats pel mètode OCRA

El mètode OCRA analitza els factors de risc següents:

• Modalitats d’interrupcions del treball a torns amb pauses o amb altres treballs (A, pauses).1

• Activitat dels braços i la freqüència del treball (A, freqüència).2

• Activitat del treball amb ús repetitiu de força a les mans/braços (A, força).3

• Presència de posicions incòmodes dels braços, canells i colzes durant el desenvolupament
de la tasca repetitiva (A, postura).4

• Presència de factors de risc complementaris (A, complementaris: guants, vibracions,
tasques5 de precisió, ritme de treball...).

El mètode avalua el risc del lloc en si amb independència de les circumstàncies
individuals del treballador. Prèvia anàlisi dels factors de risc el mètode ens
proporciona un valor numèric del risc.

Aquest valor també es pot obtenir associat a un treballador concret segons el seu
horari específic o la seva rotació entre diversos llocs de treball. Permet, a més,
obtenir el risc global associat a un conjunt de llocs.

El risc el qualifica de les maneres següents: risc òptim, acceptable, molt lleuger,
lleuger, mitjà i alt.

També proposa una sèrie de mesures preventives a aplicar depenent de l’índex del
risc.

Càlcul de l’índex OCRA de la tasca A determinada

Per calcular l’índex de qualsevol tasca s’utilitza l’expressió següent:

Puntuació A = A1 +A2 +A3 +A4 +A5

Si dins del torn diari de treball hi ha diverses tasques repetitives (A, B, C...), per obtenir
l’índex check-list OCRA en el torn cal aplicar l’expressió següent:

(puntuació A ·%PA) + (puntuació B ·%PB) + ...
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Els creadors del mètode
RULA

El mètode RULA (rapid upper
limb assessment) és creació del
Dr. Lynn McAtamney i del
professor E. Nigel Corlett, de la
Universitat de Nottingham, el
qual va ser publicat el 1993.

Avantatges del mètode
RULA

El mètode RULA permet
identificar l’esforç muscular
associat a la postura del treball
en tasques repetitives (> 4
vegades per minut), mantenint
una postura, o exercint força, que
poden contribuir a la fatiga
muscular. També permet
incorporar els seus resultats en
una guia d’avaluació ergonòmica
més àmplia, relacionada amb
factors epidemiològics, físics,
mentals, ambientals i
organitzacionals.

Gravetat assistida

El concepte de gravetat assistida
fa referència a l’ajuda que
exerceix la gravetat per mantenir
la postura de l’un segment
corporal. Per exemple, és més
costós mantenir el braç aixecat
que tenir-lo penjant cap a baix
encara que la postura estigui
forçada.

On: %PA, %PB... són els percentatges de temps respectius de la tasca A, B, etc., en el
torn corresponent.

4.2.5 El mètode RULA

El mètode RULA considera que la càrrega del sistema musculoesquelètic està
causada per treballs repetitius o estàtics i per la força exercida. Està dirigit a
l’anàlisi de l’extremitat superior i a treballs en els quals es realitzen moviments
repetitius.

El mètode RULA té les característiques següents:

• Permet avaluar ràpidament els esforços a què són sotmesos els membres
superiors dels treballadors a causa de la postura, funció muscular i les forces
que exerceixen.

• Permet avaluar en poc temps un gran nombre de treballadors.

• Es basa en l’observació directa de les postures adoptades durant la tasca per
les extremitats superiors, coll, esquena i cames.

• Valora quatre nivells d’acció que requereixen diferents intervencions.

• És aplicable a una gran varietat d’operacions manuals, pantalles de vi-
sualització, manufacturació, tasques tèxtils... Particularment vàlid per a
avaluacions de llocs que han estat modificats per veure’n l’adequació des
del punt de vista ergonòmic.

4.2.6 El mètode REBA

El mètode REBA (rapid entire body assessment; 2000) es nodreix de les aportaci-
ons de diversos mètodes entre els quals es troben les metodologies NIOSH, OWAS
i RULA. És apropiat per avaluar tasques en les quals les postures són dinàmiques,
estàtiques o quan tenen lloc grans canvis en la posició.

Té una gran similitud amb el mètode RULA però el REBA és més general.

Entre les seves aportacions rellevants hi ha les d’incloure factors de càrrega postu-
ral dinàmics i estàtics, la interacció persona-càrrega, i un nou concepte incorporat,
la “gravetat assistida” per al manteniment de la postura de les extremitats superiors.
També analitza les postures inestables i els canvis ràpids de postura.

Concebut inicialment per aplicar-lo al sector serveis i en particular al camp
sanitari, el mètode és aplicable a qualsevol sector o activitat laboral amb adequada
sensibilitat per aplicar gran varietat de tasques.

Les seves característiques essencials són:
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• Dóna una valoració ràpida i sistemàtica del risc postural del cos sencer que
pot tenir el treballador a causa de la seva feina.

• Requereix el mínim equipament (és un mètode d’observació basat en llapis
i paper).

4.2.7 Altres metodologies

Hi ha una gran quantitat de metodologies per avaluar els riscos de patir trastorns
musculoesquelètics a la feina. Algunes d’elles són les següents:

Fitxa d’anotació del mètode posture
targeting

1. El mètode ERGO-IBV de tasques repetitives. Aquest mètode va ser
desenvolupat el 1997 per l’Institut de Biomecànica de València per a
l’anàlisi de riscos deguts a la càrrega física de treball. Divideix les tasques
en tres tipus: de manipulació manual de càrregues, amb postures forçades i
repetitives. El mètode es basa en el càlcul del risc de l’activitat, a partir de
cinc paràmetres: el percentatge de temps que el treballador està exposat a la
tasca repetitiva, la freqüència de moviments de braços i mans, les postures
de braços, canells i coll i la intensitat de la força exercida amb la mà. El
mètode proporciona quatre nivells de risc de la tasca analitzada per al coll i
el canell.

2. El mètode Posture Targetting. Ha estat proposat per Corlett i té per objecte
el registre de les postures dels diferents segments corporals: cap, tronc i les
extremitats superiors i inferiors. A més, també preveu els esforços o accions
realitzats per l’extremitat superior, com també el maneig de càrregues.
Aquest mètode no estableix un criteri per a la valoració final, deixant-la
segons el parer de qui l’aplica.

Cada posició observada és anotada sobre la “diana” corresponent als seg-
ments observats: cap, tronc, braços, avantbraços, cuixes i peus. Els cercles
concèntrics representen intervals de 45°, igual com els radis.

La posició de referència o òptima (dret amb els braços caiguts al llarg del
cos), s’assenyala al centre de les dianes corresponents. Els moviments
cap endavant o enrere (en el pla sagital), realitzats pel cap, el tronc o les
extremitats, són anotats al llarg de l’eix vertical de la diana (per a sobre
o sota del centre d’aquesta) en una posició equivalent al valor estimat de
l’angle de desplaçament. Els desplaçaments en els costats del cos (en el
pla frontal) seran anotats sobre l’eix horitzontal de la diana. Quan hi hagi
girs de cap (respecte al tronc) o de tronc (respecte als malucs), associats o
no a inclinacions, s’anoten sobre l’arc exterior de les seves corresponents
dianes, usant la mateixa escala angular. Aquelles zones de les dianes on
es registri més densitat de punts indicaran una mateixa posició del segment
considerat o similar, bé perquè es tracti d’una postura que s’adopta amb
molta freqüència, o bé perquè es manté durant una gran part de la jornada.

3. El mètode de la Universitat Catòlica de Lovaina. El mètode desenvolupat
per la Universitat Catòlica de Lovaina inclou l’avaluació del clatell, espat-
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El mètode LUBA pot ser
usat per avaluar i
redissenyar postures de
treball estàtiques.

lla/colze i canell/mà, respecte a la postura, el nivell de força i repetitivitat.
La metodologia consta de quatre etapes: diagnòstic precoç, observació,
anàlisi i expert. En aquesta última etapa s’utilitzen goniòmetres i electro-
miogrames.

4. El mètode LUBA. El mètode LUBA, desenvolupat per D. Kee i W.
Karwowski, està basat en noves dades experimentals per a l’índex compost
de disconfort percebut per a un conjunt de moviments articulats, incloent-
hi la mà, braç, coll i esquena, i els corresponents temps màxims mantenint
la postura. S’ha de tenir precaució a l’hora d’aplicar aquest mètode,
especialment en tasques que tenen càrrega externa, llarga durada o alta
repetitivitat, perquè el mètode va ser desenvolupat basant-se en el disconfort
subjectiu percebut sense tenir en compte aquests factors.

5. Normes tècniques. Hi ha també un conjunt de normes tècniques que fixen
criteris de referència per a les postures de treball. Entre elles, esmentem les
següents:

• ISO 11226. Ergonomia-avaluació de les postures de treball.

• La sèrie de normes UNE-EN 1005. Seguretat en màquines.

• La norma ISO 11228, que és la que recomana expressament el
mètode OCRA per calcular l’índex de risc a l’exposició de moviments
repetitius dels membres superiors.

Notes tècniques 452 i 674

En la nota tècnica 452 Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural es
descriuen i comparen breument alguns dels mètodes més difosos relacionats amb
l’avaluació de la càrrega postural. També es fa una relació de diferents mètodes aplicables
per analitzar la càrrega postural.

La nota tècnica 674 Evaluación de la carga postural: método de la Universidad de Lovaina;
método LUBA complementa l’NTP 452, i exposa comparativament alguns mètodes de
valoració de la càrrega postural; tots ells són mètodes d’observació. Es descriuen, així
mateix, les principals característiques de dos dels mètodes d’interès que han aparegut fa
uns anys: el mètode de la Universitat Catòlica de Lovaina i el mètode LUBA.
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Sobreesforços

Quan s’observen les dades de la
VI enquesta de condicions de
treball, crida l’atenció la
incidència que encara tenen els
sobreesforços i el maneig
manual de càrregues sobre la
població treballadora.

5. Manipulació manual de càrregues

La manipulació manual de càrregues (MMC) és una tasca bastant freqüent en
molts sectors d’activitat, des de la indústria pesant fins al sector sanitari, passant
per tot tipus d’indústries i serveis.

És responsable, en molts casos, de l’aparició de fatiga física, o bé de lesions, que es
poden produir d’una manera immediata o per l’acumulació de petits traumatismes
aparentment sense importància. Es poden lesionar tant els treballadors que
manipulen càrregues regularment com els treballadors ocasionals.

Les operacions de manipulació
manual de càrregues solen provocar
diverses patologies dorsolumbars.

Les lesions més freqüents són entre d’altres: contusions, talls, ferides, fractures i
sobretot lesions musculoesquelètiques. Es poden produir a qualsevol zona del cos,
però hi són més sensibles els membres superiors, i l’esquena, en especial en la
zona dorsolumbar. Aquestes lesions dorsolumbars poden anar des d’un lumbago
a alteracions dels discos intervertebrals (hèrnies discals) o fins i tot fractures
vertebrals per sobreesforç.

L’OIT afirma que la manipulació manual és una de les causes més freqüents
d’accidents laborals amb un 20-25% del total dels produïts.

5.1 Les dades estadístiques en la població laboral espanyola

A l’Estat espanyol, segons dades de la VI enquesta de condicions de treball, el 36%
del total de la població treballadora declara que al llarg de la jornada fa operacions
de maneig manual de càrregues, essent al sector de la construcció on més es fan
aquestes operacions. Respecte a les molèsties associades a aquestes operacions
les dades rebel·len que el 79,3% dels treballadors indica sentir alguna molèstia
musculoesquelètica. Les freqüències de resposta més grans corresponen a la part
baixa de l’esquena (40,9%).

Les molèsties musculoesquelètiques més freqüents varien segons la branca d’ac-
tivitat considerada. Destaquen els elevats percentatges de treballadors en la
construcció que assenyalen la part baixa de l’esquena (54,4%) i els que en
administració/banca assenyalen el coll (55,4%).

Respecte a les atencions mèdiques demandades les consultes per dolor d’esquena,
es van donar amb més freqüència entre aquells treballadors que utilitzen “mitjans
sense motor per al trasllat o moviment d’objectes, materials o persones” (14,5%)
i entre aquells que usen “eines portàtils” (11,5%).

Per esbrinar la percepció dels riscos presents en el lloc de treball, es va fer als
treballadors una pregunta tancada en la qual es presentaven disset riscos tipificats
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La directriu europea sobre
MMC

La Unió Europea va elaborar el
1990 la Directiva 90/269/CEE,

que s’ha transposat a
l’ordenament intern espanyol per

mitjà de l’RD 487/1997, sobre
manipulació manual de

càrregues que comporti riscos,
en particular dorsolumbars, per

als treballadors.

No serà MMC l’aplicació de
forces com el moviment
d’una manovella o una

palanca de comandaments.

Manejos de càrregues
inferiors a 3 kg

La manipulació manual de
càrregues de menys de 3 kg

també podrien generar riscos de
trastorns musculoesquelètics en
els membres superiors deguts a

esforços repetitius, però no
estarien previstos en l’RD
487/97 com a tasques que

generin riscos dorsolumbars.

dels quals podien assenyalar els que estiguessin presents al seu lloc de treball.
Respecte al risc d’accident per sobreesforços, en construcció té una incidència del
30,6%, seguit del 23,1% en el sector industrial.

Finalment, cal destacar que les causes d’accident per esforços o postures forçades
en el treball ha augmentat significativament havent declarat aquest factor com el
causant del 28,5% dels accidents. En l’enquesta del 1999 aquesta dada era del
19,2% i en les estadístiques del 1996 es recullen un 22,2% d’accidents de treball
amb baixa causats per sobreesforços. És lògic pensar que la gran majoria d’aquests
accidents són deguts a la manipulació manual de càrregues.

Al sector de la construcció és on més es requereix desplaçar càrregues
pesants i realitzar una força important durant més de mitja jornada.

5.2 Normativa aplicable: l’RD 487/97 sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues

L’RD 487/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
manipulació manual de càrregues, juntament amb el de pantalles d’ordinador, són
els que tenen un contingut totalment ergonòmic.

L’objecte d’aquest text legal és regular les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que suposi riscos dorsolumbars per
als treballadors.

L’article 2 d’aquest text jurídic defineix què s’ha d’entendre per càrrega i mani-
pulació de càrregues.

L’article 2 de l’RD 487/97 disposa que s’”entén per manipulació manual de
càrregues qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega per part
d’un o diversos treballadors, com l’aixecament, la col·locació, l’empenta, la
tracció o el desplaçament, que per les seves característiques o condicions
ergonòmiques inadequades comporti riscos, en particular dorsolumbars, per
als treballadors”.

A part de les operacions enumerades en l’article 2 de l’RD 487/97 s’inclouen
dins de l’àmbit d’aplicació de l’esmentada normativa les operacions de llançar
la càrrega d’una persona a una altra. També s’hi inclou el maneig de persones
accidentades i malalts.

L’àmbit d’aplicació s’estén a tota càrrega que pesi més de 3 kg ja que aquest pes ja
és suficient en cas de comportar un potencial risc dorsolumbar no tolerable segons
les condicions concretes de la seva manipulació.
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Les càrregues que pesin més de 25 kg molt probablement constitueixin un
risc per elles mateixes, encara que no hi hagi altres condicions ergonòmiques
desfavorables.

Entre les obligacions que l’RD 487/97 atribueix a l’empresari destacarem les
següents:

• Evitar la manipulació manual de les càrregues. Per indicació expressa de
l’article 3 de l’RD 487/97 i de l’article 15 LPRL, la primera obligació de
l’empresari serà és evitar l’MMC en la seva empresa. Només quan no sigui
possible eliminar aquest risc, caldrà adoptar altres mesures destinades a
controlar-lo.

• Obligació de formar i informar els treballadors. Tingueu en compte l’article
4 en conjunció amb els articles 18 i 19 de l’LPRL.

• Vigilància de la salut dels treballadors.

Aixecament de càrregues des del pla
optimal

5.3 Els factors de risc per manipulació manual de càrregues

Els factors de risc a què fan referència els articles 3.2 i 4 de l’RD 487/97, estan
descrits al seu annex, que resumim en la taula 5.1. Segons l’opinió de molts autors
hi ha altres factors de risc no inclosos en aquest Annex com l’obesitat, l’estrès, les
vibracions en el lloc de treball...

Usant balancins i altres mecanismes
com aquests s’eviten torsions de
tronc, es manté l’equilibri i es
minimitza el treball d’aixecament i
dipòsit

Taula 5.1. Factors de risc inclosos en l’RD 487/97

Característiques de la
càrrega

Quan la càrrega és massa pesant o massa gran.

Quan és voluminosa o difícil de subjectar.

Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.

Quan està col·locada de manera que s’ha de sostenir o manipular a distància
del tronc o amb torsió o inclinació d’aquest.

Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o a la seva consistència, pot
ocasionar lesions al treballador, en particular en cas de cop.

Esforç físic necessari Quan és massa important.

Quan no es pot fer més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc.

Quan pot portar un moviment brusc de la càrrega.

Quan es fa mentre el cos està en posició inestable.

Quan es tracti d’alçar o de baixar la càrrega amb necessitat de modificar
l’agafament.

Característiques del
mitjà de treball

Quan és massa important.

Quan no es pot fer més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc.

Quan pot portar un moviment brusc de la càrrega.
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Quan es fa mentre el cos està en posició inestable.

Quan es tracti d’alçar o de baixar la càrrega amb necessitat de modificar
l’agafament.

Exigències de l’activitat Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la
columna vertebral.

Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.

Distàncies massa grans d’elevació, descens o transport.

Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular.

Factors individuals de
risc

La manca d’aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.

La inadequació de les robes, el calçat o altres efectes personals que porti el
treballador.

La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació.

L’existència prèvia de patologia dorsolumbar.

A part dels factors citats en l’RD 487/1997, n’hi ha d’altres la relació dels quals
amb els danys derivats de l’MMC està acceptada. Es troben entre aquests riscos:

• L’obesitat, ja que el pes excessiu del cos provoca una sèrie de molèsties
mecàniques que dificulten els moviments del cos i els seus membres, en
particular braços i cames.

• Els factors psicològics i en especial l’estrès tenen un paper important
en l’aparició i durada dels episodis dolorosos com també en la resposta
terapèutica.

• El tabac, ja que s’ha trobat una associació significativa entre el fet de fumar
i la lumbàlgia. La nicotina dificulta que s’aporti prou sang a la zona lumbar
fet que comporta una disminució de l’oxigen i dels aliments i provoca la
degeneració del disc.

• Les vibracions. Estudis recents han demostrat que hi ha més incidència de
dolor lumbar en els subjectes exposats a nivells alts de vibració. Els rangs
de freqüència que provoquen més incidència són els compresos entre 5 i 10
Hz.

5.4 Actuació de l’empresari davant una manipulació manual de
càrregues

La Guia tècnica de l’RD 487/97 sobre manipulació manual de càrregues proposa
un diagrama de decisions (figura 5.1) per analitzar una possible situació de
manipulació manual de càrregues, que pot finalitzar en la necessitat d’avaluar els
riscos de MMC amb una metodologia específica.
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Mesures de l’RD 487/97 per
eliminar l’MMC

La Guia tècnica de l’RD 487/97
proposa una sèrie de mesures per
eliminar l’MMC:

• Realitzar el transport de
càrregues paletitzades
amb carretons
elevadors, taules
regulables, taules
giratòries, cintes
transportadores...

• Utilitzar equips
mecànics: grues i grues
pòrtic, sistemes
transportadors...

• Utilitzar equips
mecànics manuals:
carretons i carros,
taules elevadores,
carros de plataforma
elevadora, caixes i
prestatgeries rodadores.

• Aplicar mesures
organitzatives:
mantenir les càrregues
a la mateixa altura,
aprofitar la gravetat,
distribució adequada de
la planta...

Figura 5.1. Diagrama de decisions de la Guia tècnica de l’RD 487/97

Les fases que s’han de seguir són els següents:

1. Cal comprovar si les tasques comporten risc dorsolumbar. Si les càrregues
manejades són inferiors a 3 kg no s’aplicarà aquest mètode, ja que la Guia
considera que per sota de l’esmentat valor el risc de lesió dorsolumbar
resulta poc probable, encara que hi podria haver possiblement riscos de
lesions en els membres superiors per operacions repetitives. Per tant,
l’avaluació d’aquests riscos s’hauria d’efectuar utilitzant algun mètode que
avaluï aquests riscos.

Les càrregues més grans de 3 kg podrien comportar un risc dorsolumbar no
tolerable quan es manipulin en les condicions ergonòmiques desfavorables
descrites en la Guia tècnica de l’RD 487/97.

2. Eliminar la manipulació manual de càrregues ja que d’aquesta manera
s’elimina el risc en el seu origen i es compleix amb l’article 3.1. de l’RD
objecte d’estudi. La mateixa Guia ens aporta propostes i exemples per
eliminar i reduir l’MMC.

És bàsic que la càrrega tingui un disseny que en permeti el transport i
manipulació mecànica. La paletització de càrregues afavoreix el seu maneig
mecànic.

3. Si no ha estat possible eliminar l’MMC, o reduir-la a nivells pràcticament
menyspreables, l’empresari ha de realitzar una avaluació dels riscos, tenint
en compte els factors de l’Annex i els seus possibles efectes combinats.

4. L’avaluació pot portar a dues situacions:
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Casos que exigeixen una
avaluació més detallada

Hi ha una sèrie de casos que
requereixen una avaluació de risc

dorsolumbar més detallada:

• Tasques en què es
treballi en postures
diferents a la de “peu” o
bipedestació.

• Llocs de MMC
multitasques, amb
variacions de pesos
manipulats,
freqüències...

• Tasques que requereixin
un esforç físic
addicional important.

• Totes les situacions que
generin dubtes respecte
a l’aplicació de la
metodologia de la Guia
Tècnica de l’INSST.

• Risc tolerable. En aquestes tasques no cal millorar l’acció preventiva,
arribant per tant al final del procés. Tanmateix, sempre es poden
buscar solucions més rendibles o millores que no suposin una càrrega
econòmica important. S’hauria de revisar l’avaluació si canvien les
condicions de treball.

• Risc no tolerable. En aquest cas, les tasques s’han de redissenyar,
implantant-se les mesures correctores necessàries perquè el risc es
redueixi a un nivell de risc tolerable.

5.5 Metodologies per a l’avaluació de riscos dorsolumbars per
manipulació manual de càrregues

Els principals mètodes d’avaluació de risc dorsolumbar per l’MMC són els que es
relacionen a continuació:

• Mètode d’avaluació de risc dorsolumbar per l’MMC establert a la Guia
tècnica de l’RD 487/97

• Mètode del Departament de Treball de la Generalitat

• Mètode NIOSH

5.5.1 Mètode d’avaluació de risc dorsolumbar per manipulació
manual de càrregues establert en la Guia tècnica de l’RD 487/97

El mètode d’avaluació de risc dorsolumbar per manipulació manual de càrregues
establert a la Guia tècnica de l’RD 487/97 ha estat dissenyat per avaluar els
riscos derivats de les tasques d’aixecament i dipòsit de càrregues en postura
de “peu”; tanmateix, fa algunes indicacions sobre els aixecaments realitzats en
posició assegut que podria orientar l’avaluador.

La Guia tècnica de l’RD 487/97 considera que el risc és una característica
inherent al maneig manual de càrregues i cap resultat no pot garantir la total
seguretat del lloc mentre hi hagi aixecament manual de càrregues, només
serà possible atenuar-lo corregint el pes i/o condicions de l’aixecament.

Trets del mètode d’avaluació de risc dorsolumbar per MC establert en la Guia tècnica
de l’RD 487/97

El mètode d’avaluació de risc dorsolumbar per MC establert a la Guia tècnica de l’RD
487/97 és senzill, i aplicable a la majoria de les situacions de MMC. En qualsevol cas, fins
i tot si el mètode no és totalment aplicable, pot servir de guia per a la prevenció del risc, ja
que permet identificar i actuar sobre els factors que no es troben en condicions favorables.
La mateixa guia ens relaciona una sèrie de casos que requereixen fer una avaluació més
detallada i aplicant altres metodologies més específiques.
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El mètode consta de dos apartats:

• Anàlisi dels factors d’anàlisis agrupats en tres apartats:

– Els que afecten directament l’MMC,

– Els de naturalesa ergonòmica i

– Els relacionats amb les dades personals.

• Procediment per a l’avaluació.

Primer apartat del mètode: anàlisi dels factors de risc

En aquest apartat del mètode s’agrupen els diversos factors de risc segons que
aquests afectin directament l’MMC, i segons la seva naturalesa ergonòmica o
relacionats amb les característiques individuals del treballador.

Els factors d’anàlisi que afectin directament l’MMC de la càrrega són els següents:

• El pes de la càrrega. El pes de la càrrega és un dels principals factors a
l’hora d’avaluar el risc en la manipulació manual. En general el pes màxim
que es recomana no sobrepassar (en condicions ideals de manipulació) és de
25 kg. Protegeix el 85% de la població treballadora sana. Aquests són els
valors màxims de pes en condicions ideals; ara bé, si no es donen aquestes
condicions ideals, aquests límits de pes es reduiran com es veu a la taula
5.2.

Taula 5.2. Pes recomanat de les càrregues en condicions ideals

Pes màxim Factor de correcció % població protegida

En general 25 kg 1 85%

Més protecció 15 kg 0,6 95%

Treballadors entrenats
(situacions aïllades)

40 kg 1,6 Dades no disponibles

• La posició de la càrrega respecte al cos. En aquesta posició intervenen
dues variables combinades (figura 5.2): la distància horitzontal (H) i la
distància vertical (V). La separació respecte al cos o distància horitzontal
(H) de la càrrega al cos és la distància entre el punt mitjà de les mans al
punt mitjà dels turmells durant la posició d’aixecament. L’altura o distància
vertical (V) en la qual es maneja la càrrega és la distància des del terra al
punt en el qual les mans subjecten l’objecte.
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Figura 5.2. Variables de posició de la càrrega respecte al cos

Com més gran és H, hi ha més allunyament de les càrregues respecte al centre de
gravetat del cos del treballador, augmentant les forces compressives que es generen
a la columna vertebral. El pes teòric que no es recomana depassar, en funció de la
zona en la qual es manipula, és el reflectit en la figura 5.3, reproduïda de la Guia
tècnica. En posició assegut no s’haurien de manipular càrregues de més de 5 kg
i sempre que sigui en una zona pròxima al tronc i evitant inclinacions i girs del
tronc.

Figura 5.3. Pes teòric recomanat segons diferents zones d’abast
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• El desplaçament vertical de la càrrega. El desplaçament vertical d’una
càrrega és la distància que recorre aquesta des que s’inicia l’aixecament
fins que acaba la manipulació. El desplaçament vertical ideal d’una càrrega
és de fins a 25 cm; essent acceptables els desplaçaments compresos entre
l’”altura de les espatlles i l’altura de mitja cama”. No s’haurien de manejar
càrregues per sobre de 175 cm, que és el límit d’abast per a moltes persones.
Si hi ha desplaçament vertical de la càrrega, el pes teòric recomanat que es
podria manejar, el pes teòric recomanat de 25 quilos, s’ha de reduir aplicant-
hi el factor corresponent de la taula 5.3.

Taula 5.3. Factors de correcció en funció del
desplaçament vertical de la càrrega o altura fins a
la qual s’eleva

Desplaçament vertical Factor de correcció

Fins a 25 cm 1

Fins a 50 cm 0,91

Fins a 100 cm 0’87

Fins a 175 cm 0,84

Més de 175 cm 0

• Els girs del tronc. Els girs del tronc augmenten les forces compressives
a la zona lumbar. Es pot estimar el gir del tronc determinant l’angle que
formen la línia que uneix els talons amb la línia de les espatlles. Sempre
que sigui possible, hi ha d’haver prou espai per evitar girar el tronc per
manca d’espai. És important la formació del treballador per evitar males
pràctiques en l’aixecament. Si es gira el tronc mentre es maneja la càrrega,
els pesos recomanats s’hauran de reduir aplicant-hi el factor corresponent
de la taula 5.4.

Taula 5.4. Factors de correcció en funció
del gir del tronc

Gir del tronc Factor de correcció

Poc girat (fins a 30°) 0,9

Girat (fins a 60°) 0,8

Molt girat (90°) 0,7

• Els agafaments de la càrrega. En manipular una càrrega, es poden donar
els següents tipus d’agafaments:

– Agafament bo. Si la càrrega té nanses o orificis retallats, o un altre
tipus d’agafaments amb una forma i mida que permeti un agafament
confortable amb tota la mà, romanent el canell en una posició neutral,
sense desviacions ni postures desfavorables.

– Agafament regular. Si la càrrega té nanses o clivelles no tan òptimes,
de manera que no permetin un agafament tan confortable com en el
cas de l’agafament bo. També s’hi inclouen aquelles càrregues sense
nanses que poden subjectar-se flexionant la mà 90° al voltant de la
càrrega.

– Agafament dolent. Si no es compleixen els requisits de l’agafament
mitjà.

En els casos d’agafament regular i dolent al pes teòric recomanat s’hi han d’aplicar
els factors 0,95 i 0,90 respectivament.
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• La freqüència de la manipulació. Una freqüència elevada en la manipu-
lació manual de les càrregues pot produir fatiga física i més probabilitat
de sofrir un accident ja qu e és possible que falli l’eficiència muscular del
treballador. La freqüència ideal per manipular càrregues és més petit o
igual a 1 vegada cada 5 minuts. No es recomana treballar a una freqüència
superior a 15 vegades/minut. Si es manipulen càrregues freqüentment, la
resta del temps s’hauria de dedicar a activitats menys pesants i que no
impliquin la utilització dels mateixos grups musculars, de manera que sigui
possible la recuperació física del treballador. El coeficient a aplicar segons
la freqüència de manipulació està detallat en la taula 5.5.

Taula 5.5. Factors de correcció en funció de la freqüència de manipulació

Freqüència de
manipulació

Factors de correcció en funció de la durada de la manipulació

Menys d’una hora al
dia

Entre 1 i 2 hores al dia Més de dues hores al
dia

1 vegada cada 5 minuts 1 0,95 0,85

1 vegada/minut 0,94 0,88 0,75

4 vegades/minuts 0,84 0,72 0,45

9 vegades/minuts 0,52 0,30 0,00

12 vegades/minuts 0,37 0,00 0,00

Més de 15
vegades/minuts

0,00 0,00 0,00

• El transport de la càrrega. Els límits de càrrega acumulada diàriament
en un torn de vuit hores, en funció de la distància de transport, no han de
superar els de la taula 5.6, en funció de la distància transportada. Des del
punt de vista preventiu, l’ideal és no transportar les càrregues una distància
superior a 1 metre.

Taula 5.6. Límits de càrrega en funció de
la distància de transport

Distància de transport Pes transportat (màxims)

Fins a 10 m 10.000 kg/dia

Més de 10 m 6.000 kg/dia

A més dels factors anteriors d’anàlisi que afectin directament l’MMC podem
destacar els factors d’anàlisi ergonòmica següents:

• La inclinació del tronc. Si s’inclina el tronc mentre es manipula una càrre-
ga, es generaran grans forces compressives a la zona lumbar de la columna
vertebral. La inclinació es pot deure tant a una mala tècnica d’aixecament,
com a una manca d’espai, fonamentalment el vertical. La postura correcta
per manipular una càrrega és amb l’esquena dreta. S’evitarà manipular
càrregues en llocs on l’espai vertical sigui insuficient.

Cal evitar, sempre, doblegar
l’esquena quan se suporta una

càrrega.

• Les forces d’impuls i tracció. No s’ha d’empènyer o traccionar una càrrega
amb les mans per sota de l’altura dels artells o per sobre del nivell de les
espatlles.
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• La grandària de la càrrega:

– Les càrregues massa profundes augmenten la distància horitzontal
(H).

– Les càrregues massa amples obliguen a mantenir postures forçades
dels braços i no permeten un agafament bo.

– La càrrega massa alta podria entorpir la visibilitat.

• La superfície de la càrrega.

• La informació sobre el pes de la càrrega i el seu centre de gravetat. Les
càrregues, si és possible, haurien d’anar marcades amb indicacions del seu
pes i el seu centre de gravetat. En cas que no ho estiguin, és convenient
que almenys l’empresari informi el treballador dels pesos de les càrregues
manipulades i de la situació o característiques del seu centre de gravetat,
sobretot si aquest últim es pot moure o està descentrat.

• El centre de gravetat de la càrrega descentrat o que es pugui desplaçar.
Les càrregues hauran de tenir preferentment el centre de gravetat fix i
centrat. Si això no fos així, sempre que sigui possible, s’haurà d’advertir
en una etiqueta o informar-ne el treballador. Les càrregues amb el centre de
gravetat descentrat es manipularan amb el costat més pesant a prop del cos.
Segons la Norma UNE EN 20780 (d’embalatges, símbols gràfics relatius
a la manipulació de mercaderies), per indicar el centre de gravetat de la
càrrega quan no és idèntic al centre de gravetat suggerit per la forma de
l’embalatge, s’utilitzarà el símbol que apareix en la figura 5.4. Aquests
símbols s’han de col·locar sobre totes les cares de la càrrega.

Figura 5.4. Símbol per indicar el centre de
gravetat d’una càrrega

• Altres factors:

– Els moviments bruscos o inesperats de les càrregues.

– Les pauses o períodes de recuperació adequades i preferentment
flexibles.

– L’adaptació del treballador al ritme imposat pel procés de treball, per
exemple en un treball en cadena.

– La realització d’una tasca en una postura inestable.

– L’existència de terres relliscosos o desiguals.
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La protecció de l’embaràs
davant del MMC

La Directriva 92/85/CEesmenta
com a activitat que pot produir
risc de lesions fetals o provocar

risc de despreniment de la
placenta la manipulació manual
de càrregues pesants. L’article

26 de l’LPRL assenyala que
l’empresari prendrà les mesures

necessàries per evitar l’exposició
a l’esmentat risc, a través d’una

adaptació de les condicions o del
temps de treball de la
treballadora afectada.

– La manca d’espai suficient.

– La realització del treball superant els desnivells dels terres, pujant
esglaons, costes o rampes carregant càrregues.

– L’existència de condicions termohigromètriques no adequades.

– L’existència de ràfegues de vent fortes.

– L’existència de nivells d’il·luminació deficients i zones amb elevats
contrasts.

– Les vibracions encara que no coincideixin amb les tasques de manipu-
lació.

Un factor de risc ergonòmic és l’estat
relliscós de les terres.

D’altra banda, respecte dels factors de dades personals trobem:

• Els equips de protecció individual.

• El calçat inestable i que no proporcioni un acoblament adequat amb el
paviment i que no tingui una sola antilliscant.

• Les tasques perilloses per a les persones amb problemes de salut. Els
treballadors amb historial mèdic de molèsties o lesions d’esquena poden
ser propensos a sofrir recaigudes i tindran més facilitat per sofrir lesions.
És important en aquests casos la vigilància de la salut d’aquests.

• Les tasques que requereixen capacitats físiques inusuals del treballador. Les
tasques perilloses per a les dones embarassades.

• La formació i informació insuficients.

Treball físic d’embarassades

L’embaràs causa canvis hormonals que poden afectar els lligaments, augmentant el risc
de lesions per a la mare. També augmenta la possibilitat d’avortament o part prematur si
s’aixequen pesos o es fan realitzen moviments bruscos o exercici excessiu.

Les dones que es trobin en aquest cas i que manegin càrregues habitualment en el seu lloc
de treball haurien de deixar de manejar-les preferentment, fent durant aquest temps altres
activitats més lleugeres.

Es tindrà una cura especial durant l’embaràs i fins tres mesos després del part.

Segon apartat del mètode: procediment per a l’avaluació

Una vegada analitzats tots els factors de risc el procediment consisteix a emplenat
una sèrie de fitxes. Aquestes són:

• Fitxa 1: Recollida de dades. És la fitxa suport que s’omplirà per recollir les
dades necessàries per realitzar l’avaluació del risc. Té tres parts:

– A. Dades de la manipulació

– B. Dades ergonòmiques

– C. Dades individuals
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• Fitxa 2: Càlcul del pes acceptable.

• Fitxa 3: Avaluació del risc

• Fitxa 4: Mesures correctores.

Tot seguit podeu veure aquestes fitxes amb més detall.

1) Fitxa F1A. Dades de la manipulació. S’hi recullen les dades quantificables
que seran necessàries per realitzar l’avaluació. En la figura 5.5 es reprodueix la
fitxa F1A de l’INSST.

Figura 5.5. Fitxa F1A de recollida de dades de la Guia tècnica de l’RD 487/97

Aclariments per emplenar la fitxa F1A

Per emplenar correctament la fitxa F1A de l’INSST es tindrà en compte el següent:
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1. Pes real de la càrrega. S’anotarà el pes real que té la càrrega que es manipula.

2. Dades per al càlcul del pes acceptable, valor de referència límit que no es recomana
sobrepassar, i que es compararà amb el pes real de la càrrega que es manipula en aquesta
tasca. S’anotarà, també, el valor del factor de correcció que correspongui a la situació
concreta de la manipulació.

3. Pes total transportat diàriament. S’anotarà el pes acumulat que transporta diàriament el
treballador.

4. Distància de transport. S’anotarà la distància recorreguda mentre es manipulen les
càrregues.

2) Fitxa F1B. Dades ergonòmiques. Inclou els punts 8 a 24 dels factors d’anàlisi.
En la figura 5.6 es reprodueix la fitxa F1B de l’INSST.

Figura 5.6. Fitxa F1B de dades ergonòmiques

Aclariments per emplenar la fitxa F1B

Per emplenar correctament la fitxa F1B de l’INSST es tindrà en compte el següent:

• En la mateixa Guia es proporcionen recomanacions sobre els valors que no s’han de superar,
i es proposen mesures preventives per minimitzar-ne els efectes.
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• No es coneix del cert com influeixen i es combinen, des del punt de vista matemàtic, en la
reducció dels valors del pes acceptable.

• En alguns casos cal fer-ne una valoració subjectiva. La resposta de les preguntes és sí
o no. Les respostes afirmatives comporten possibles riscos de patir molèsties o lesions
dorsolumbars.

3) Fitxa F1C. Dades individuals. Inclou els punts 25 al 30 dels factors d’anàlisi.
En la figura 5.7 es reprodueix la fitxa de l’INSST. Per emplenar la fitxa F1C es
poden seguir els mateixos consells que els empleats per emplenar la fitxa F1B.

Figura 5.7. Fitxa de dades individuals

4) Fitxa 2. Càlcul del pes acceptable. A partir de les dades de camp recollides
a la fitxa F1A de recollida de dades de la manipulació es calcula el valor del pes
acceptable per a aquesta tasca de manipulació. En la figura 5.8 es reprodueix la
fórmula de l’INSST.

El pes acceptable és un límit de referència teòric, de manera que, si el pes real de
les càrregues transportades és més gran, molt probablement s’estarà davant d’una
situació de risc no tolerable. Una vegada calculat aquest valor, es procedeix a fer
l’avaluació del risc.

Figura 5.8. Fórmula del càlcul del pes acceptable
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5) Fitxa 3. Avaluació del risc. Aquesta fitxa (figura 31) té quatre passos:

• Primer pas. El pes de la càrrega és superior a 25 kg, o si escau, les opcions
de 15 o 40 kg? Si les càrregues són més grans que aquests pesos recomanats,
l’avaluació comporta un risc no tolerable.

• Segon pas: El pes de la càrrega és més gran que el pes acceptable? Si el pes
real és més gran que el pes acceptable per a aquesta manipulació, l’avaluació
ens portarà a un risc no tolerable.

• Tercer pas: L’avaluació segueix dos camins. Si es transporta la càrrega
una distància de menys de 10 metres, no s’haurien de superar els 10.000
kg de pes acumulat al llarg de la jornada. En canvi, si es transporten les
càrregues més de 10 metres, no s’haurien de superar els 6.000 kg de càrrega
acumulada.

• Quart pas: Es valora si es troben en condicions adequades les dades
ergonòmiques i les dades individuals.

L’avaluador ha de valorar si aquests factors generen riscos inacceptables, o
simplement no són suficients per pensar que el risc és no tolerable, encara que en
futures accions preventives s’hagin de tenir presents, així com en els programes
d’entrenament, i en la vigilància mèdica.

Figura 5.9. Fitxa d’avaluació del risc

6) Fitxa 4. Mesures correctores. Si l’avaluació final indica que existeix un risc
no tolerable per MMC, s’haurà d’usar aquesta fitxa (figura 5.10), amb un estudi
previ atent de les fitxes anteriors, per exemple, comprovant quins factors dels que
es troben en les dades per al càlcul del pes acceptable són els més desfavorables.
El mateix pel que fa a les dades ergonòmiques i a les dades individuals.
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En la secció de recursos
de contingut trobareu un
exemple d’MMC
(manipulació manual de
càrregues) resolt partint
de la metodologia de la
Guia tècnica de l’RD
487/97.

Figura 5.10. Fitxes de mesures correctores

Possiblement, l’actuació sobre alguns factors farà que els restants puguin desapa-
rèixer o reduir-se considerablement, ja que molts estaran relacionats entre si.

Per tant, s’hauran de proposar prioritàriament aquell tipus de mesures que més
contribueixin a l’eliminació o reducció del risc, a causa de la manipulació manual
de càrregues, al nivell més baix que sigui raonablement possible.

Entre d’altres es proposen les mesures següents:

• Utilització d’ajuts mecànics.

• Reducció o redissenyament de la càrrega. Es pot fer reduint-ne la mida, o el
seu pes, o redissenyant la càrrega, de manera que tingui una forma regular,
i fins i tot dotant-la de nanses que en facilitin l’agafament.

• Organització del treball. (Per a això, intentarà que la manipulació sigui
més fàcil, organitzant les tasques de manera que s’evitin girs, inclinacions,
estirades, empentes, etc. innecessaris.) Seria convenient organitzar les
operacions d’emmagatzemament de manera que els objectes més lleugers
es col·loquin a les lleixes més altes o més baixes, deixant les lleixes
centrals per als objectes més pesants. També podrà dissenyar, per exemple,
períodes de descans apropiats, de manera que l’exposició al risc per part dels
treballadors es redueixi. La rotació de tasques és també molt interessant, ja
que redueix l’exposició del treballador (sempre que la resta de tasques no im-
pliquin gran activitat física o els mateixos grups musculars i articulacions).
En qualsevol cas, aquestes solucions no han de substituir un bon disseny del
lloc de treball.

• Millora de l’entorn de treball, evitant per exemple els desnivells, les escales,
els espais restringits o insuficients, les temperatures extremades, etc.
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La Guia tècnica de l’RD
487/97 ens proposa una

sèrie de mesures
preventives a adoptar en

cada un dels seus factors
de risc.

Sobre el mètode global de
les condicions de treball

del Departament de
Treball de la Generalitat

de Catalunya podeu veure
el nucli d’activitat

“Metodologies de l’anàlisi
ergonòmica.

L’antropometria i
l’estadística aplicada a

l’ergonomia” de la unitat
didàctica “Ergonomia.

Fonaments. Disseny del
lloc de treball”.

Factors de risc de
càrregues analitzats pel

mètode

El mètode del Departament de
Treball de la Generalitat de

Catalunya analitza el següents
factors de risc de càrregues:

• Desplaçament vertical..

• Transport manual.

• Empènyer o estirar.

• Postures forçades.

• Moviments repetitius.

• Esforç muscular
localitzat mantingut.

• Esforç físic general.

• Exposició a vibració
del cos.

• Exposició a vibracions
parcial.

En la secció “Adreces
d’interès” disposeu d’una

pàgina que us remet
directament al mètode del

Departament de Treball
de la Generalitat de

Catalunya.

• Impartir formació i informació adequada sobre aixecament i transport de
càrregues.

5.6 El mètode del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya

El mètode del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya considera
nou riscos ergonòmics físics i consta de tres fases:

1. Identificació dels factors de risc.

2. Valoració i interpretació de cada risc.

3. Proposta de mesures preventives.

Per a cada un dels nou riscos s’han elaborat una metodologia específica per
identificar i valorar els factors segons la quantificació de la magnitud del risc.

A més el mètode aporta una sèrie de fitxes pràctiques que faciliten la tasca del
prevencionista.

5.6.1 Valoració estimada del risc derivat del transport manual de
càrregues

El mètode del Departament de Treball considera les variables següents: la
distància recorreguda, l’alçada de subjecció de la càrrega i la freqüència de
transport; per altra banda s’ha de tenir en consideració el sexe de la persona
avaluada.

El mateix mètode estableix un pes de màxim recomanable que protegeix el 90%
de la població exposada. L’esmentat pes és en funció de les variables citades en
el paràgraf anterior. El mètode admet que el pes a transportar es pugui valorar
proporcionalment en funció de les distàncies que intervinguin. Al pes obtingut
d’aquesta manera s’hi hauria d’aplicar un tant per cent de disminució si l’operació
es realitza amb alguna de les dues condicions de sobrecàrrega especificades, i que
són els següents:

Disminució del 15% del pes de la càrrega: si el transport es fa amb una sola mà,
o si es fa fora del pla sagital, o si la zona de subjecció de la càrrega és dolenta.

Disminució del 50% del pes de la càrrega si es transporten caixes petites separades
del cos.

En el cas que coincideixin les dues restriccions s’aplica el tant per cent més gran
de disminució del pes.
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Origen del mètode NIOSH

El mètode NIOSH va ser
elaborat pel National Institute of
Safety and Health el 1981 dels
Estats Units. Aquest mètode ha
estat revisat el 1991 i el 1994
introduint-hi nous factors.

El mètode NIOSH es
presenta en l’NTP 477.

A continuació és calcula l’índex de manipulació manual de transport (IT) que és
el quocient entre el pes real transportat i el pes recomanat segons les dues taules
referides. Aquest IT és permet valorar la intensitat del risc que està establert en
tres nivells de quantificació.

En relació amb el temps d’exposició es valora en curt, mitjà o llarg segons les
hores de treball realitzades en aquesta operació durant la jornada.

Una vegada obtinguts la intensitat del risc i la durada de l’exposició es creuen els
valors a la taula general de valoració de riscos per estimació que ens aporta el
mètode.

5.7 El mètode NIOSH

El mètode NIOSH és un mètode elaborat principalment amb l’objectiu de prevenir
patologies derivades dels transtorns musculoesquelètics, i en especial lumbàlgies,
per mitjà del càlcul del pes màxim recomanat segons les circumstàncies de la
càrrega suportada, de manera que un determinat percentatge de la població (a
fixar per l’usuari de l’equació) pogués realitzar la tasca sense risc elevat de
desenvolupar lumbàlgies.

És un dels mètodes més estrictes. Té el gran avantatge d’utilitzar els tres elements
presents en el procés de l’aixecament i transport de càrregues: biomecànic, fisio-
lògic i psicofísic, establint la càrrega màxima possible resultant de la combinació
simultània dels tres criteris.

El mètode NIOSH és probablement el mètode més complet d’observació
del treball per establir els límits d’aixecament manual de càrregues.

5.8 Altres mètodes d’avaluació d’esforços

Si es volen establir uns límits segurs a l’hora d’avaluar les tasques en les quals
hi ha manipulació manual de càrregues s’utilitzen tres criteris bàsics. Aquests
criteris són el biomecànic, el fisiològic i el psicofísic.

5.8.1 Criteri biomecànic

Per efectuar els càlculs biomecànics s’utilitzen els models biomecànics que
serveixen per calcular els esforços musculars i les reaccions en les articulacions,
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El mètode de Garg

El mètode de Garg es basa en el
càlcul del consum metabòlic

expressat en quilocaloria/m. Per
calcular-lo es consideren els

següents factors:

• Pes del cos i de la
càrrega (expressat en
lliures).

• Sexe del treballador/a

• Freqüència de
l’aixecament per en
minuts El mètode
considera uns valors
límit compresos entre
2,2 i 4,7
quilocaloria/min segons
la posició vertical de la
càrrega en
l’aixecament.

ja que per mesurar alguns paràmetres biomecànics i calcular els efectes reals són
operacions poc pràctiques i complicades de realitzar.

Aquests models consideren al cos humà com un sistema mecànic de barres
i articulacions amb les mateixes longituds, masses i moments d’inèrcia que
corresponen als segments humans.

Es fan servir dos tipus de models biomecànics. El model estàtic que no considera
el moviment dels diferents segments i permet estudiar els efectes de la càrrega
tant en models bidimesionals (utilitzen els dos eixos de les coordenades) com en
models tridimensionals que tenen en compte els tres eixos de les coordenades,
presenten un grau de fiabilitat molt alt però presenten majors dificultats de càlcul.

El model dinàmic que estudia a més del joc de forces, les velocitats a les quals es
mouen les càrregues, les acceleracions, les trajectòries dels segments corporals,
etc. Poden arribar a ser molt complicats, i necessiten programes informàtics
que tinguin en compte la càrrega tridimensional dels músculs, la càrrega passiva
muscular, etc.

5.8.2 Criteri fisiològic

Els estudis fisiològics relacionen les funcions metabòlica i circulatòria amb els
límits fisiològics del treballador. Amb aquesta finalitat es duen a terme mesu-
raments del consum energètic, que es poden fer mitjançant mesurament directe
o estimació (per mitjà de la freqüència cardíaca, consum d’oxigen o mitjançant
fórmules, com per exemple, les fórmules de càlcul de consum energètic de Garg).

5.8.3 Criteri psicofísic

Els mètodes que segueixen criteris psicofísics limiten la càrrega de treball basant-
se en la percepció de l’esforç de l’aixecament per part dels treballadors.

5.8.4 El mètode de Snook i Ciriello

Un dels mètodes més acreditats és l’elaborat per Snook i Ciriello el 1991. Aquests
autors van realitzar estudis subjectius en els quals els treballadors indicaven els
pesos que podien manipular sota determinades condicions i variables de la tasca.
Els treballadors no coneixien les variables de la tasca i indicaven quan percebien
que l’esforç realitzat no era adequat.

Les variables i condicions estudiades van ser les següents:
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Influència del mètode de
Snook i Ciriello

Gràcies al mètode de Snook i
Ciriello, el NIOSH ha pres com
a valor límit, que no és
recomanable sobrepassar, els
valors acceptables per al 75% de
les dones.

En la secció “Recursos de
contingut” del web
d’aquest crèdit trobareu
un seguit de vídeos sobre
el maneig de càrregues.

• Variables controlades pels autors:

– La temperatura i la humitat.

– La vestimenta del treballador.

– El calçat (de seguretat).

– L’estat de salut dels treballadors

• Van tenir en consideració aquestes variables:

– Freqüència de la tasca.

– Desplaçament vertical de la càrrega.

– La posició vertical de la càrrega.

– Durada de la tasca.

– Mida de l’objecte.

– Pes de la càrrega.

– Qualitat de l’agafament.

Els mesuraments realitzats van ser les del consum d’oxigen i la freqüència
cardíaca.

Amb el processament de les dades recollides els autors van confeccionar unes
taules amb forces màximes acceptables d’empenta o límits de pes acceptables per
a un determinat percentatge de la població en unes condicions donades.

A les taules es tenien en compte les variables següents:

• Sexe del treballador (hi ha taules per a homes i per a dones).

• Altura a què s’aplica la força d’empenta o tracció. Es tenen en compte 3
altures diferents (144, 95 i 64 cm, per a homes i 135, 89 i 57 cm per a
dones).

• Freqüència de la tasca: des d’una aplicació cada 8 hores a una cada 6 segons.

• Distància de desplaçament de la càrrega (de 2,1 a 61 metres). Sols permet
sis intervals, per la qual cosa si la distància real transportada és intermèdia,
es poden interpolar els valors.

• Percentatge de la població que és capaç de realitzar les tasques. Es preveuen
els percentils 90, 75, 50, 25 i 10.

Snook va indicar que un treballador és tres vegades més susceptible de sofrir
una lesió dorsolumbar si fa tasques de manipulació manual de càrregues que són
acceptables per menys del 75% de la població.

El model psicofísic és molt útil, ja que integra els efectes combinats biomecànics i
fisiològics per a determinades condicions d’aixecament. A més és un model molt
fàcil d’aplicar.
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En la secció “Recursos de
contingut” podeu ampliar

informació sobre la
manipulació manual de

càrregues.

Podeu ampliar la
informació sobre la

tècnica d’aixecament de
càrregues en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

5.9 Mesures preventives davant la manipulació manual de càrregues

Sobre l’aixecament i transport de càrregues cal fer les següents puntualitzacions:

• S’ha de procurar agafar la càrrega en el pla optimal que és la zona d’altura
de la cintura.

• S’han d’aprofitar les flexions de cames per propulsar la càrrega, col·locar-la
a la part inferior de l’abdomen i recolzada a una cama (si la càrrega és de
mida mitjana o gran) mentre s’agafa fortament amb les dues mans (figura
5.11).

Figura 5.11. Elevació d’una càrrega

L’elevació es fa amb les cames i mantenint l’esquena relativament recta.

• S’ha de transportar la càrrega recolzant-la alternativament sobre una cama
o l’altra.

• S’han d’evitar al màxim els desplaçament a la cama de suport de la càrrega.

• S’ha d’evitar la rotació de la columna; cal aprofitar les flexions de les cames.

• S’ha de dipositar la càrrega al terra procurant que el centre de gravetat del
treballador i de la càrrega estiguin superposats i per això s’ha de deixar entre
les cames tenint aquestes flexionades i entreobertes.

• Per elevar la càrrega des del terra s’adopta la posició anterior. Tingueu
en compte la posició pròpia de l’halterofília en l’aixecament de la càrrega,
evitant a tota hora la flexió i torsió de l’esquena.

• S’ha d’aprofitar en tots els moviments la força de gravetat i la inèrcia de la
càrrega per manipular-la amb el menor esforç físic.
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NO VAL: s fan servir dos tipus de models biomecànics. El model estàtic
que no considera el moviment dels diferents segments i permet estudiar els
efectes de la càrrega tant en models bidimesionals (utilitzen els dos eixos de les
coordenades) com en models tridimensionals que tenen en compte els tres eixos
de les coordenades, presenten un grau de fiabilitat molt alt però presenten majors
dificultats de càlcul.
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Introducció

És evident que en l’època actual la tendència és que vagin creixent en nombre els
llocs de treball que es desenvolupen en ambients interiors no industrials. Això vol
pas dir que hi hagi una tendència expansiva del sector serveis. Però és més, molts
llocs de treball directament vinculats a la producció directa s’estan reconvertint,
gràcies a l’automatització dels processos, i les funcions ja no són les pròpies
d’alimentar i treballar en contacte amb la màquina sinómés aviat controlar aquesta
en sales o espais de control, separats de la màquina. Aquests canvis, lògicament,
fan que uns riscos desapareguin o disminueixin, però per contra, en els llocs
de treball d’interior d’altres es manifesten més, i fins i tot n’apareixen de nous.
Aquí s’origina la rellevància que tenen els factors ambientals (soroll, temperatura,
nivell de qualitat de l’aire interior, il·luminació...) sobre la salut i el benestar dels
treballadors que fan tasques en àmbits interiors.

Si bé els continguts que poden ser tractats per l’ergonomia són amplíssims, ja
que ja l’Associació Espanyola d’Ergonomia (AEE) en definir aquesta ciència ens
anuncia el seu gran àmbit d’aplicació, nosaltres els hem agrupat en tres grans
blocs: les condicions materials del lloc, o més ben dit del sistema de treball, la
càrrega total de treball i els factors ambientals. Aquests factors, per la seva pròpia
naturalesa envoltant durant tota o la major part de la jornada, influeixen sobre
l’operari de diverses maneres, segons com estiguin establerts els seus paràmetres
ambientals. Influència que no es limita a l’àmbit subjectiu o de la seva esfera
interna, sinó que es manifesta també en la qualitat i en la quantitat dels resultats
del treball. Tot això dóna rellevància als factors esmentats, que exigeixen ser prou
coneguts i requereixen un domini de diferents mesures preventives per adaptar-los
a les exigències humanes.

El nucli d’activitat “Característiques sonores de l’activitat. Microclima de treball:
temperatura, ventilació i humitat” l’hem preparat apropant-nos al soroll ambiental
des de la perspectiva ergonòmica, per la qual cosa sobre els aspectes físics del
soroll hem donat unes indicacions molt breus i en canvi sí que aprofundim en la
influència que el soroll ambiental exerceix sobre la conducta subjectiva, sobre el
rendiment i sobre les relacions en el treball. Aportem algunes metodologies d’a-
valuació del soroll ambiental molt interessants. Exposem els paràmetres adequats
de la resta de factors d’aquest nucli i aportem les metodologies d’avaluació més
difoses i aplicades.

El nucli d’activitat “Qualitat de l’aire interior. La síndrome de l’edifici malalt”
l’iniciem fent una descripció dels contaminants químics i biològics

més comuns en els espais interiors per passar a exposar les tècniques de control
de la qualitat de l’aire interior i l’avaluació del cabal mínim d’aire exterior que
s’ha d’introduir en aquests espais. Exposem breument la matèria de la síndrome
de l’edifici malalt i remetem a un estudi més detallat en altres fonts accessibles
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per Internet.

Hem introduït el tema tractat en el nucli d’activitat “La il·luminació i el color”
des d’una visió àmplia, per la qual cosa hem cregut convenient presentar tots els
grups de radiacions de l’espectre electromagnètic per tenir una visió més completa
de les radiacions òptiques. Respecte a les condicions d’il·luminació es donen
pautes d’actuació preventiva i mesures de control. Finalment, tractem els aspectes
cromàtics de la llum dins de l’apartat del color en el treball.

Hem exposat en aquesta unitat didàctica els continguts bàsics sobre il·luminació
i color però us aconsellem que si disposeu de temps consulteu les adreces web i
els llibres de la bibliografia per ampliar els vostres coneixements. Heu de tenir
presents, en primer lloc, les exigències normatives reglamentàries i una vegada
complert aquest requisit acudiu a organismes reconeguts i a les normes tècniques.
En el web de la unitat didàctica se us facilita material divers que us ajudarà a
comprendre aquesta unitat didàctica i a fer les diferents activitats.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Comprendre la importància que tenen els factors ambientals per al
benestar dels treballadors i l’execució de les tasques, és a dir, per al
rendiment.

• Adonar-se que les sensacions de benestar/malestar ambiental tenen
components subjectius i objectius.

• Reconèixer la utilitat de comptar amb uns mètodes objectius d’avalu-
ació dels diferents factors ambientals.

• Identificar els factors de risc ergonòmic per soroll, per condicions
termohigromètriques i per il·luminació i color.

• Classificar els diferents graus que intensitat en la qual es poden
manifestar els factors de risc.

• Conèixer les repercussions fisiològiques i de comportament que els
factors de risc ambiental poden provocar en els afectats.

• Conèixer les patologies greus i molt greus que poden produir alguns
contaminants ambientals sobre els individus.

• Conèixer i interpretar la normativa legal i reglamentària prevencionis-
ta sobre contaminants ambientals.

• Determinar els processos i procediments de recollida d’informació per
identificar i quantificar els anteriors factors de risc.

• Determinar els àmbits geogràfics on es manifesten majoritàriament en
l’empresa els riscos exposats.

• Conèixer els paràmetres identificatius del soroll, de les condicions
termohigromètriques i de la il·luminació.

• Conèixer i interrelacionar les magnituds de mesura dels paràmetres
anteriors.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les
condicions de calibrage i els procediments de posada al punt dels
diferents aparells de mesura utilitzats.

• Conèixer i aplicar les metodologies més usuals en la valoració dels
riscos mediambientals.

• Determinar el grau d’adequació de les diferents metodologies amb les
exigències legals i reglamentàries.

• Determinar l’àmbit geogràfic de les empreses on normalment es
manifesten aquests riscos i els temps d’exposició.

• Aplicar metodologies d’avaluació dels diferents factors ambientals.

• Mesurar els factors de risc ambientals segons les normatives aplicables
i/o els criteris tècnics.
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• Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball
segons els criteris de referència reglamentaris i/o tècnics i partint de
la gravetat d’aquests i el nombre de treballadors afectats.

• Identificar els valors dels paràmetres que configuren els nivells accep-
tables de la qualitat de l’aire interior segons la normativa reglamentà-
ria.

• Proposar les mesures preventives aplicables i prioritzar-ne l’elecció
partint del grau d’incidència dels riscos associats sobre els afectats.

• Implantar les mesures preventives adequades als diversos factors de
risc.

• Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades en particu-
lar tenint com a criteri de referència l’opinió, la conducta dels afectats
i les possibles manifestacions patològiques posteriors.

• Controlar els riscos a partir d’observacions de la feina que es fa i de
mesurament dels paràmetres indicatius.

• Relacionar les desviacions que hi pugui haver entre el procediment
establert i el desenvolupament pràctic de la tasca.

• Conèixer les condicions laborals de la població treballadora espanyola
respecte al grau d’influències de les condicions ambientals, obtingu-
des bàsicament de les enquestes periòdiques de condicions de treball
que fa l’INSHT.
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1. Característiques sonores de l’activitat. Microclima de treball:
temperatura, ventilació i humitat

Un so és una vibració mecànica transmesa per ones en un medi elàstic (l’aire
en general), capaç de ser percebuda per l’òrgan auditiu humà. Aquest fenomen
és físicament quantificable. El soroll és l’apreciació subjectiva (agradable,
desagradable, molest...) que es fa d’un so. Encara que en una accepció més
restringida s’entén per soroll la percepció del so quan té connotacions negatives
per al perceptor.

Unmateix so pot ser considerat com a agradable o desagradable per diferents
persones o fins i tot per una mateixa persona en diferents moments o
situacions, en funció de diversos factors.

Des de l’ergonomia s’analitza el soroll no com un element contaminant aïllat
sinó com un factor del lloc de treball interactuant amb la resta dels altres factors.
Aquesta anàlisi s’anomena ergoacústica. En aquesta anàlisi ergonòmica s’estudia
el soroll des del prisma de la seva adequació a situacions d’eficàcia i confort
deixant per a la Higiene l’estudi d’aquest com a factor potencial que pot alterar el
comportament i produir malalties professionals.

La regulació normativa del soroll en els llocs de treball està recollida en l’RD
286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

Hi ha moltes normes tècniques dedicades al soroll a la feina, entre les quals
esmentem:

• Norma UNE-EN 457 de seguretat en màquines regula els senyals audibles
de perill.

• NormaUNE74-024-92 (ISO 2204): guia per a l’elaboració de normes sobre
la mesura del soroll aeri i l’avaluació dels seus efectes sobre l’home.

• Norma UNE 74-022-81 (ISO-R-1966): valoració del soroll en funció de la
reacció de les col·lectivitats.

• Norma ISO 9921-1.1996.

1.1 Propietats físiques del soroll

El soroll es propaga per un medi elàstic de manera que l’energia introduïda per la
pertorbació es desplaça al llarg d’ell, i es transmet a altres

Definicions de soroll

Aquestes són algunes definicions
de soroll:

• Conjunt de sons no
agradables.

• Combinació de sons no
coordinats que originen
una sensació
desagradable.

• Grup de sons que
interfereix una activitat
humana.

Podeu ampliar la
informació sobre
l’ergoacústica en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

Podeu accedir a l’RD
286/2006 en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.
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Les ones sonores a una
temperatura de 20 °C es

desplacen a 340 m/segon.

Podeu ampliar la
informació sobre els

paràmetres físics del
soroll en la secció

“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

medis formats per diferents materials. La característica d’aquest moviment és
que l’energia es desplaça sense que hi hagi desplaçament de la matèria. A aquest
tipus de moviment se’l coneix com a moviment ondulatorii representa una ona.
Aquesta ona té uns paràmetres que la configuren, els més importants dels quals
són la freqüència i la intensitat (figura 1).

Figura 1.1. La propagació de les ones sonores

1.1.1 Pressió acústica o intensitat

Quan una ona sonora es propaga en un medi elàstic, generalment aire, es produeix
una variació de pressió en relació amb la pressió atmosfèrica, que és la pressió
acústica, de l’energia de la qual dependran en gran mesura els efectes produïts pel
soroll.

Exemple conversió de les unitats de pressió acústica

Perquè les variacions de la pressió siguin audibles, han d’estar compreses en el rang de
20 × 10-6 Pa i 200 Pa (entre 20 i 200.000.000 µPa) fet que ens obligaria a fer servir per
a quantificar-les una escala de 20 milions d’unitats. Per operar amb un nombre menor
d’unitats l’escala anterior es transforma en una altra de logarítmica la unitat de mesura
de la qual és el decibel (dB). El seu nivell mínim és el 0 dB que correspon amb el llindar
de detecció (20 µPa) i la màxima pressió audible, 200.000.000 µPa correspondria a 140
dB. Això implica que petites diferències en dB suposen en realitat un increment important
d’energia. De fet, un increment de 3 dB en el nivell de soroll suposa que s’ha duplicat
l’energia d’aquest soroll.

Com que es tracta d’una escala logarítmica, els dB (és a dir, els nivells de soroll expressats
en dB) no es poden sumar aritmèticament, sinó que s’ha d’utilitzar una fórmula, una taula
o un gràfic.
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1.1.2 Freqüència

La freqüència és el nombre de variacions de pressió en un segon, o més àmplia-
ment, el nombre de vibracions o d’oscil·lacions completes en una unitat de temps.
Es mesura en cicles/segon, que s’anomena hertz (Hz). La freqüència determina el
to: baixes freqüències, tons greus; altes freqüències, tons aguts.

Per a l’estudi del so, ens interessa el concepte de to pur: és un so les variacions de
pressió del qual depenen d’una sola freqüència (soroll en una única freqüència).

Els sons reals són la suma de molts tons purs, per la qual cosa interessa amb
vista estudiar-los descompondre’ls en grups de tons purs: això és l’anàlisi de
freqüències.

1.1.3 El mesurament del soroll

El soroll es mesura mitjançant sonòmetres i mitjançant dosímetres. El
sonòmetre mesura de manera directa el nivell de pressió sonora d’un soroll,
instantani (sonòmetre convencional) o amitjanat en el temps (sonòmetre
integrador), presentant la lectura en dB. Amb el dosímetre coneixem
l’exposició, que ens permet saber el percentatge de dosi de soroll rebut.

L’article 6 de l’RD 286/2006 regula els mètodes i instruments que cal fer servir per
avaluar el nivell de soroll dels llocs i remet a l’annex II, on es recull la manera de
fer els mesuraments, com també el seu nombre i durada, i a l’annex III, que recull
els requisits que han de reunir els instruments, els quals hauran de ser comprovats
mitjançant un calibrador acústic abans i després de cada mesurament o sèrie de
mesuraments.

1.1.4 La sensació sonora

L’oïda humana discrimina la freqüència de l’ona sonora compresa entre 20 i 20.000
Hz i el nivell de pressió acústica entre 20 × 10-6 i 200 Pa. Aquesta discriminació
és no lineal, és a dir, l’oïda no es comporta igual davant un augment de pressió
sonora a diferents freqüències.

En les corbes de la mateixa sensació sonora per a un to pur, s’indiquen els valors
del nivell de pressió acústica i de freqüència que corresponen a una mateixa
sensació sonora, que es mesura en fon. El fon equival a la pressió acústica en
la freqüència de 1.000 Hz.

L’oïda, davant un augment de pressió sonora, atenua la sensació en les freqüències

L’orella humana sola és
capaç de percebre sons les
freqüències dels quals se
situïn entre 20 i 20.000 Hz.

Característiques del soroll

Altres característiques del soroll
són:

• Període: és l’invers de
la freqüència, és a dir,
el temps que triga a
produir-se un cicle
complet de l’ona. Es
mesura en segons.

• Velocitat: la distància
en la qual s’ha propagat
l’ona sonora per unitat
de temps. En l’aire és
de 344 m/segon.

• Longitud d’ona:
distància entre dos
punts anàlegs de dues
ones successives.

• Durada: és el temps de
permanència del soroll
en l’ambient.

Filtres de correcció

La no-linealitat de l’orella davant
la pressió i la freqüència obliga a
mesurar el soroll utilitzant un
dispositiu a la cadena de
mesurament que permeti
determinar els nivells de pressió
acústica de forma similar a com
els sentiria una oïda humana:
són els filtres de correcció. Per
avaluar el soroll en els llocs de
treball, s’utilitza el filtre A que té
una corba la forma de la qual
s’aproxima a la corba de
sensació sonora de 40 fon.
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Un so pot ser molest per a
una persona i per a una

altra pot produir-li una
sensació agradable.

És difícil quantificar la
variació de la tolerància al

soroll a causa del joc de
molts factors.

S’inclou en la secció
“Annexos” una fitxa sobre
els efectes del soroll en el

treball elaborada per
l’Agència Europea de

Seguretat i Salut en el
Treball.

de 20 a 1.000 Hz (greus), l’amplifica entre 1.000 i 5.000 (agudes) i la torna a
atenuar a partir de 5.000 (molt agudes): per a una mateixa sensació sonora, es
necessita més pressió a freqüències baixes (< 1.000) o altes (> 5.000).

En la figura ?? es representen les corbes d’igual sensació sonora produïda, segons
variacions de pressió i de freqüència.

:fp_antic:prp:c05:u6:prp_c5_ud6_im2.png?475x593

1.2 Efectes ergonòmics del soroll

Les sensacions produïdes per la gran varietat de sons que percep el treballador,
juntament amb els efectes que s’hi associen, estan en funció de moltes variables,
per la qual cosa s’explica que davant d’un mateix so les reaccions dels treballadors
puguin ser diferents.

Les variables que contribueixen a valorar subjectivament les sensacions sonores
les agrupem en els grups de factors següents:

• Factors del mateix soroll com la intensitat, freqüències d’emissió, timbre
i factors de la seva percepció com nivell, freqüències, timbre, habituació,
persistència o modificació de l’estratègia, esforç d’atenció, etc.

• Factors de la tasca que es fa, com la seva naturalesa, el seu grau de dificultat,
complexitat, durada...

• Factors de l’individu, com la predisposició individual a la realització de
la tasca, estat funcional del subjecte, motivació, capacitat de concentració,
interès per la tasca, la possibilitat de previsió i control de la feina, les
variables pseudofisiològiques de l’individu...

• La presència d’altres factors ambientals molestos que incrementen les
sensacions desagradables.

Classificarem la gran varietat d’efectes del soroll sobre el treballador distingint
entre els efectes auditius patològics que són els derivats de la hipoacúsia o pèrdua
de la capacitat auditiva i la resta d’efectes, o efectes extraauditius. Els efectes
extraauditius del soroll podem classificar-los en efectes pseudofisiològics i efectes
subjectius.

1.2.1 Efectes auditius del soroll

Efecte auditiu patològic és la pèrdua de la capacitat auditiva. Aquesta pèrdua
depèn del nivell de pressió acústica i del temps d’exposició.
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La hipoacúsia per soroll pot ser de dos tipus: de conducció i de percepció o de
nivell neurològic.

Tipus d’hipoacúsia

La pèrdua conductiva d’audició es pot deure a la ruptura del timpà o a la dislocació dels
ossos de l’oïda mitjana.

La hipoacúsia per lesió neurològica origina un dany a les cèl·lules de l’òrgan de Corti. Les
primeres a lesionar-se solen ser les cèl·lules encarregades de detectar els sorolls aguts
de freqüències altes pròximes als 4.000 Hz (és difícil escoltar la veu d’una dona i fàcil la
d’un home). El pacient parla més alt ja que s’impedeix l’efecte de modulació auditiu. És un
procés irreversible i permanent.

1.2.2 Efectes pseudofisiològics del soroll

Els efectes pseudofisiològics del soroll inclouen reaccions motrius com ara
contraccions musculars; efectes vegetatius com ara variacions en la freqüència
cardíaca, vasoconstricció perifèrica, augment de la pressió sanguínia, disminució
de la freqüència respiratòria...

Respostes fisiològiques segons el tipus de resposta temporal davant del soroll

A curt termini, el soroll pot produir el “reflex d’orientació” i el “reflex de sobresalt”. Ambdues
respostes són curtes i febles i no tenen conseqüències, però serveixen com a indicadors
dels efectes distractors el soroll.

El reflex d’orientació està relacionat amb els processos d’atenció i implica redirecció dels
òrgans sensitius cap a la font de soroll i provoca una sèrie de respostes fisiològiques com
ara disminució de la freqüència cardíaca, del flux i de la pressió sanguínia i augment de la
secreció de les glàndules sudorípares.

El reflex de sobresalt implica parpelleig, sotrac muscular i augment de les freqüències
cardíaca i respiratòria.

A llarg termini, el soroll produeix modificacions fisiològiques que afecten la salut. Aquests
efectes depenen dels paràmetres que hem comentat anteriorment. (Del mateix soroll, de
l’activitat i del treballador.) Els efectes són:

• Efectes cardiovasculars. Es poden produir entre treballadors exposats a soroll diversos
trastorns cardiovasculars. S’ha comprovat que durant l’exposició a soroll es produeix
vasoconstricció perifèrica i s’eleva la pressió diastòlica.

• Efectes hormonals. El soroll afecta la secreció de les hormones de l’estrès (catecolamines i
hormones corticosuprarenals), però aquest efecte varia molt en funció d’altres factors.

• Efectes sobre el son. Reducció tant sobre la seva durada com dels cicles del son. Un altre
efecte molt important i oposat a aquest seria produir son, especialment en el cas de sorolls
de baixa freqüència, monòtons i repetitius.
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Les molèsties per soroll són
més freqüents si en

l’empresa hi ha factors de
riscos psicosocials sense

resoldre.

Un aspecte contrari a
l’apreciació subjectiva és
que hi ha menys risc de

danys objectius si el soroll
és variable.

Apreciació subjectiva del
soroll

Hi ha diferències
interindividuals pel que fa a la
sensibilitat al soroll, de manera
que un mateix ambient acústic

provoca respostes que poden ser
molt diferents en diferents

persones. Les investigacions
dutes a terme per intentar

determinar les particularitats
individuals que expliquin

aquesta especial sensibilitat
(edat, sexe, personalitat, actitud,

grau d’emotivitat...) no han
donat resultats definitius.

1.2.3 Efectes subjectius del soroll

Les sensacions de desgrat i molèstia són els efectes indesitjables de tipus
subjectiu més estesos del soroll.

Precisament perquè es tracta d’efectes de tipus subjectiu (depenen de valoracions
personals de situacions en les quals intervenen una gran quantitat de factors),
la seva valoració i la determinació de límits de tolerància és una qüestió difícil.
L’avaluació subjectiva del soroll es fa mitjançant qüestionaris i escales d’autova-
loració. D’aquest tipus d’estudis sorgeixen les bases psicoacústiques del soroll,
que han permès el desenvolupament d’una sèrie d’índexs acústics que tracten de
valorar el grau de molèsties d’una manera més objectiva; un dels més coneguts és
l’índex de les corbes NR (noise rating) o l’índex de molèstia d’A. Wisner.

Associacions entre efectes del soroll i de l’activitat

Exposem una sèrie d’enunciats que relacionen les característiques concretes de cada tipus
de soroll amb els efectes que aquest soroll provoca en la conducta dels treballadors i en la
seva valoració interna:

• Nivell d’intensitat del soroll. Increments del nivell d’un soroll, provoquen el mateix increment
en el nivell de molèsties, però entre dos sorolls, no sempre el més molest és el de més
intensitat.

• Nivells de freqüències. Les freqüències més altes es perceben com a més sorolloses en
igualtat de condicions. Freqüències superiors a 2.000 Hz són més molestes que freqüències
més baixes amb la mateixa intensitat.

• Variabilitat temporal. Els sorolls discontinus, inhabituals, irregulars produeixen malestar i
desgrat.

• Relació senyal-soroll. Quan un soroll emmascara paraules o sons rellevants (senyals auditius)
per al treballador es considera especialment molest. Tanmateix, pot resultar positiu si
s’emmascaren sons o converses irrellevants.

• Contingut informatiu. Els sons amb un contingut informatiu irrellevant es consideren més
molestos. Si el contingut informatiu és útil es consideren més acceptables que si no porten
cap informació.

• Predicibilitat i controlabilitat. Els sorolls esperats són menys molestos que els inesperats.
Quan un treballador pot controlar la producció d’un soroll, està menys molest que no si no pot
fer-ho.

• Actitud respecte a la font del soroll. Un treballador a desgrat amb una màquina determinada
estarà especialment molest pel soroll d’aquesta màquina.

• Necessitat de soroll. Un soroll es considera més acceptable quan és conseqüència inevitable
de l’activitat desenvolupada.

L’actitud de l’individu cap als altres, l’activitat realitzada i el lloc concret
influeixen en la tolerància respecte al mateix tipus de soroll. El soroll és
més tolerable en l’exterior que en zones interiors, a la fàbrica millor que a
casa...
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1.2.4 Efectes del soroll sobre el comportament

En l’àmbit laboral, els efectes més estudiats del soroll sobre el comportament
han estat els que afecten el rendiment i el comportament social ,especialment,
la comunicació. També s’ha estudiat la relació entre soroll i accidentabilitat, si bé
els resultats no són inequívocs.

No hi ha un model teòric únic capaç d’explicar i predir l’efecte del soroll sobre el
rendiment dels treballadors. Tanmateix s’han elaborat una sèrie d’interpretacions
teòriques que faciliten la comprensió del problema i l’establiment de relacions de
causalitat.

Teories explicatives dels efectes del soroll en el rendiment laboral

Fem una exposició succinta d’aquestes teories explicatives sobre els efectes del soroll en
el rendiment laboral:

• Distracció: Es basa en la desviació de l’atenció que produeix el soroll. L’aparició d’un soroll
provoca en el treballador una “reacció d’orientació”, que es manifesta per un canvi de l’atenció
dirigit cap al nou estímul en detriment de l’activitat en curs. Si és intens, es pot produir la
“reacció de sobresalt” que influeix negativament en el desenvolupament de qualsevol tasca.
La distracció només apareix davant de sorolls inesperats, ja que si es repeteix, es produeix
l’habituació.

• Camuflament: Bàsicament altres senyals auditius rellevants per a la realització de la tasca.
També pot emmascarar, segons algunes teories, tasques cognitives i perceptivomotrius.
En tasques cognitives, el soroll podria emmascarar el “llenguatge interior” utilitzat pel
treballador per memoritzar informació, alterant l’emmagatzemament en la memòria. En
tasques perceptivomotrius el soroll podria emmascarar la informació auditiva sobre com s’està
realitzant la tasca.

• Teoria de l’arousal(activació): El soroll incideix en el rendiment actuant sobre el nivell
d’activació del treballador: nivells de soroll baixos i monòtons disminueixen aquest estat
d’activació, nivells més elevats o inesperats, augmenten l’activació. No obstant això, la teòrica
millora del soroll sobre el rendiment és de vegades un esforç d’atenció compensatori, amb el
cost fisiològic que això implica.

• Focalització o selectivitat de l’atenció: L’atenció es torna més selectiva a mesura que
augmenta el nivell d’activació, per la qual cosa el soroll podria afavorir la selectivitat de
l’atenció, especialment en les tasques prioritàries.

• Aquesta millora es deuria a l’esforç del treballador per resistir l’acció pertorbadora del soroll.
En tasques amb demandes d’atenció dividida en les quals el treballador ha de fer atenció a
diferents fonts d’informació, el rendiment disminuiria.

• Sobrecàrrega de la informació: Les capacitats de tractament de la informació són limitades
sempre. Un nombre elevat de missatges produeix un fenomen de sobrecàrrega que obliga
a establir prioritats, decidint quina és la informació pertinent o el missatge útil. El soroll
contribuiria a aquesta sobrecàrrega i disminuiria el camp d’atenció.

• Elecció de l’estratègia: El treballador ha de triar uns mitjans per fer una tasca. El soroll
podria tenir un paper determinant en aquesta elecció donant lloc a l’adopció d’una estratègia
preferencial (en presència de soroll, s’adopten més unes estratègies que d’altres), reforçant
la utilització d’una estratègia (es manté l’estratègia encara que canviïn les condicions) o
mantenint l’estratègia encara quan cessi el soroll.
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El soroll provoca estrès i els
seus efectes sobre la tasca

són variables.

En tasques intel·lectuals els
efectes facilitadors del soroll
són rars, febles i sempre de

curta durada.

Efectes del soroll sobre el rendiment

No hi ha efectes clarament definits del soroll sobre la realització de la tasca.
Un mateix tipus de soroll podria disminuir la concentració en uns casos, o ser
estimulant en altres com en les tasques monòtones o repetitives. Però no obstant
això algunes relacions sí que han estat establertes, i així tenim que:

• Les funcions visuals com l’agudesa, enfocament i moviments d’ulls són
molt poc o gens afectats pel soroll.

• L’acompliment motor (manual o de desplaçament) és afectat rarament i per
a l’acompliment en tasques rutinàries o basades en la destresa el soroll pot
no afectar.

• En tasques basades en regles on el treballador selecciona ràpidament entre
diferents alternatives, el soroll pot tenir un cert efecte, sobretot si és més
gran de 95 dB (A).

• En tasques en les quals els treballadors han d’aplicar coneixements, pensar
detingudament i arribar a conclusions el soroll provoca efectes nocius ja que
provoca disminució de l’atenció.

En general, es pot observar que el soroll és més molest a mesura que les
tasques demanden un esforç d’atenció més alt i més sostingut.

En tasques de vigilància els efectes del soroll són contradictoris. Els sorolls
continus augmenten el grau de monotonia de la tasca i fan disminuir la vigilància.
S’admet que el soroll continu deteriora l’eficàcia de detecció de senyals en tasques
de vigilància si la seva intensitat és més gran de 95 dB, l’exposició és superior a 30
minuts i els senyals són difícils de percebre. Els sorolls intermitents tenen efecte
activador, contrarestant la caiguda de la vigilància en tasques monòtones.

Quan les fonts de senyals informatius sónmúltiples o les indicacions són freqüents,
el soroll afecta negativament el rendiment. Si la freqüència de senyals és baixa, el
soroll exerceix una influència favorable o no afecta.

En situacions de doble tasca (fer una tasca principal i atendre’n una altra de
secundària), el soroll deteriora el rendiment si la tasca de vigilància no és la
prioritària.

Efectes psicosocials del soroll

Els efectes del soroll sobre el comportament en general dels treballadors
provoca un conjunt de sensacions desagradables i molestes. Si l’exposició
és crònica, els treballadors es tornen irritables, amb tendències agressives,
són menys atents i servicials...

Els efectes psicosocials que el soroll pot produir són:
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• Dificultats de comunicació.

• Pertorbacions del repòs i descans.

• Pertorbacions del son.

• Disminució de la capacitat de concentració.

• Sensació de malestar: comença a manifestar-se a partir de 35 dB(A), i el
llindar se situa en 65 dB(A) per al 60% de la població.

Efectes del soroll sobre la seguretat

No es pot establir una relació causal entre soroll i accidents. Sembla ser que en
ambients sorollosos, les feines són 2 o 3 vegades més perilloses que les efectuades
en ambients silenciosos, però no se sap si la causa directa és el soroll. És, en tot
cas, un factor potencial de risc per a la seguretat, o almenys, afavoreix l’error
humà ja que emmascara els sons portadors d’informació útil (senyals d’alarma,
avisos perillosos, missatges d’advertència de perill...), interfereix la comunicació
i desvia l’atenció.

1.2.5 Efectes del soroll sobre la comunicació

El soroll pot dificultar la comunicació parlada en el lloc de treball, fet que
repercuteix en la seguretat, en el procés productiu i en les relacions personals
i professionals.

Nivells màxims de soroll i comunicació

Hi ha diversos mètodes per establir uns nivells màxims o recomanats de soroll que permetin
mantenir la comunicació dins d’uns nivells acceptables. Un dels de més fiabilitat (tenint en
compte el grau de dificultat que comporten aquestes avaluacions) és l’índex d’articulació
IA.

1.3 Avaluació ergonòmica del soroll

Per a fer l’avaluació del soroll des del punt de vista de la nostra disciplina els
mètodes més utilitzats són:

• el mètode de l’índex de Wisner.

• el mètode noise rating (corbes NR).

• el mètode de la valoració estimada de disconfort sonor que ha elaborat el
Departament de Treball de la Generalitat.

Factors que intervenen en
la comprensió parlada

La interferència del soroll amb la
comunicació verbal depèn d’un
conjunt ampli de factors, entre
els més importants tenim:

• Nivells d’intensitat
utilitzats, entre 55 a 88
dB(A). Freqüències
utilitzades.

• To de veu emprat.

• Distància entre els
interlocutors.

• Exigències
conversacionals de la
tasca.

• Factors emocionals.

• Sorolls de
camuflament.

Podeu ampliar la
informació sobre els
diversos mètodes
d’avaluació ergonòmica
del soroll en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.
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El mètode NIV (nivell
d’interferència verbal) el

podeu consultar en la
secció “Annexos”.

Un altre mètode per calcular la distància correcta de comunicació verbal entre
interlocutors, depenent del nivell d’intensitat sonora, és el mètode de nivell
d’interferència verbal, NIV.

1.3.1 El mètode de l’índex de Wisner

L’índex de molèstia d’A. Wisner és un dels mètodes més estesos i aplicats
per valorar les molèsties produïdes per un soroll en funció de l’activitat. Els
límits d’aplicabilitat del mètode a determinades tasques estan fixats segons les
freqüències centrals en vuitenes i la pressió acústica corresponent a les freqüències
esmentades. El mètode no té en compte cap altre factor associat als efectes del
soroll.

Les zones que estableix el mètode són les reflectides en la figura 1.2 i la seva
descripció correspon a les activitats següents:

• Zona I. El son i el treball intel·lectual complex no estan pertorbats de
manera apreciable.

• Zona II. El treball intel·lectual complex és difícil.

• Zona III. El treball intel·lectual és molt penós. El treball administratiu
corrent és difícil.

• Zona IV. Una exposició prolongada determina la sordesa professional.

Figura 1.2. Índex de molèstia sonora en el treball de Wisner
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1.3.2 El mètode noise rating o mètode de corbes NR

El mètode Noise rating és molt semblant al mètode de l’índex de Wisner. El
mètode ens facilita unes corbes (figura

1. que estableixen per a cada banda de vuitena els límits acceptables que
l’espectre de soroll no ha de superar per aconseguir el confort dels ocupants
d’un espai de treball. El mètode permet assignar a l’espectre de freqüències
del soroll que estem avaluant, mesurat en bandes de vuitena, un sol número
NR. Aquest número correspon a la corba que queda per sobre dels punts
que representen els nivells obtinguts a cada banda del soroll mesurat.

A la taula 1.1 es mostren els valors recomanats de l’índex de NR per a diferents
locals.

Taula 1.1. Valors recomanats de l’índex NR

Tallers 60-70

Oficines mecanitzades 50-55

Gimnasos, sales d’esport, piscines 40-50

Restaurants, bars i cafeteries 35-45

Despatxos, biblioteques, sales de justícia 30-40

Cinemes, hospitals, esglésies, petites sales de
conferències

25-35

Aules, estudis de televisió, grans sales de
conferències

20-30

Sales de concert, teatres 20-25

Clíniques, recintes per a audiometries 10-20

El mètode noise rating està
recollit en les normes ISO
R-1996 i UNE 74-022.
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Figura 1.3. Corbes NR

1.3.3 Valoració estimada del disconfort sonor

La valoració estimada del disconfort sonor es el mètode que ha elaborat el
Departament de Treball de la Generalitat. Es basa a estimar el grau de malestar
manifestat per les persones, per la qual cosa parteix de la base del càlcul de l’índex
de soroll en oficines (IRO) a partir dels nivells de la pressió acústica. Si l’IRO >
20% llavors cal avaluar cada factor de disconfort o condició de treball sonor d’una
taula que aporta el mètode. Entre els factors que cal tenir en compte hi ha els
següents:

• Nivell sonor en dB (A) realitzat amb un sonòmetre integrador, i les exigèn-
cies de l’activitat.

• Nivell sonor en dB (A) mesurat amb un sonòmetre integrador.

• Exigències que comporta la realització de la tasca (baixes, moderades,
importants i elevades).

• Característiques de l’edifici.
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• Nombre de persones que ocupen l’edifici.

• Volum de l’edifici.

• Temps de reverberació.

En cas que els llocs de treball presentin alguna situació de risc no tolerable hi
pot haver un risc higiènic, per la qual cosa no s’ha de continuar aplicant l’actual
mètode.

Una vegada puntuats tots els factors anteriors més els factors correctors del lloc, si
és que n’hi hagués, es comparen amb uns criteris de referència per obtenir el nivell
d’intensitat sonora. Amb aquest nivell d’intensitat i amb el del temps d’exposició
s’obté la valoració del disconfort sonor per estimació d’acord amb la taula genèrica
que aporta el mètode per a tots els riscos ergonòmics.

Si es detectés un disconfort moderat o greu el mateix mètode recomana aplicar
algun altres mètodes com el NR, SIL...

1.4 Mesures preventives contra el soroll ambiental

Les mesures que es poden adoptar per actuar preventivament sobre el soroll
ambiental són:

• En senyals de comunicació auditiva s’empraran les freqüències més baixes
i s’ha de procurar evitar les que superin els 4.000 Hz.

• El senyal ha de superar el nivell de soroll ambient entre 10 i 15 dB segons
la seva freqüència i cada un dels senyals ha de ser discriminat de la resta,
almenys per dos paràmetres (nivell sonor, freqüència, durada, distribució
temporal...).

• Els senyals sonors rellevants han de contrastar del soroll de fons.

• S’ha de reduir l’ambient sonor de fons, per la qual cosa els materials super-
ficials han de tenir un gran coeficient d’absorció per evitar la reverberació.

• S’han d’evitar senyals auditius no necessaris.

• S’ha d’utilitzar el volum del so com un senyal per si mateix, en especial
quan interessi captar l’atenció de manera inequívoca.

• S’ha de facilitar que el mateix treballador pugui adaptar el nivell del so a
les seves capacitats.

• S’han de seleccionar equips més silenciosos, cal que el nivell d’emissió de
soroll dels equips estigui inclòs en la gestió de compra d’aquests.

• S’ha de fer un manteniment d’equips i sistemes que emetin soroll.

Efecte de camuflament d’un
so

L’efecte del camuflament d’un so
sobre un senyal acústic o un altre
so és més gran si la seva
freqüència és més greu que el so
emmascarat i menor si la seva
freqüència és més aguda. Per
tant, si es busca emmascarar un
so és més fàcil aconseguir-ho
amb un altre so de freqüència
més greu que l’emmascarat.
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Reverberació

La reverberació és un fenomen
de persistència d’un so en

l’interior d’un local a causa de
reflexions successives en els seus

tancaments.

Mesura dels paràmetres
ambientals

Els equips de mesura dels
paràmetres ambientals i

l’aplicació metodològica han de
ser els indicats en la norma

UNE-EN 27726:95. Els equips
de mesura s’hauran de revisar i
calibrar periòdicament. Així

mateix, s’hauran de guardar els
registres de les esmentades
revisions i calibratges. Els
resultats dels mesuraments

hauran d’anar acompanyats de la
incertesa dels instruments de

mesura.

• S’ha de redistribuir els equips sorollosos (allunyant-los de zones de treballs
que requereixin concentració. Per exemple, allunyar impressores i fotoco-
piadores dels llocs de treball o ubicar-les en altres llocs).

• S’ha de fer una compartició adequada.

1.5 Condicions termohigromètriques

L’anàlisi de les condicions termohigromètriques des del punt de vista
ergonòmic té per finalitat aconseguir la seva adequació a la majoria dels
treballadors per tal que es trobin en les millors condicions de benestar i les
queixes es redueixin al mínim nivell.

L’ergonomia no tracta sobre els efectes patològics que puguin ocasionar unes
condicions ambientals de fred o calor sobre el treballador en relació amb la càrrega
de treball que desenvolupa. Aquestes anàlisis correspon fer-les a la Higiene.

1.5.1 Normativa aplicable

L’RD 486/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball, estableix per als locals tancats on es facin feines lleugeres i sedentàries
uns valors límit de temperatura, humitat relativa i velocitat de l’aire a fi d’evitar,
en la mesura possible, les molèsties i incomoditats dels treballadors. Com a
criteri general estableix que s’hauran d’evitar les temperatures i les humitats
extremes, els canvis bruscos de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors
desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar per mitjà de
finestres, llums o envans envidriats. Tanmateix, hi ha altres factors, com la roba
que es porti o la temperatura radiant mitjana, no revistos en aquesta norma que
influeixen també en els efectes tèrmics sobre l’individu.

Paràmetres ambientals

Sobre la temperatura l’RD 486/1997 estableix els límits per a les feines seden-
tàries en espais tancats entre els 17 °C i 27 °C i per a les feines de tipus lleuger
de 14 °C a 25 °C. Aquesta temperatura és la de la temperatura de l’aire, és a dir,
a la temperatura de bulb sec de l’aire que envolta la persona. Es mesura amb els
termòmetres clàssics.

Temperatura en locals tancats

En el període hivernal la temperatura de l’aire dels locals tancats, on es facin feines
sedentàries pròpies d’oficines o similars, s’hauria de mantenir entre 17 °C i 24 °C. A l’estiu,
en usar-se roba lleugera, la temperatura de l’aire hauria d’estar compresa entre 23 °C i
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27 °C. Es pot entendre com a ambient calorós aquell en el qual la temperatura excedeixi
de 27 °C. Els valors de la temperatura recomanats en les normes tècniques per mantenir
unes condicions de confort solen fluctuar entre 20°C, i 26°C. No obstant això, s’ha observat
que a temperatures superiors a 24°C la capacitat mental disminueix i també augmenta
l’alliberament de substàncies.

La humitat relativa ha d’estar entre el 30% i el 70%, encara que quan hi hagi perill
d’electricitat estàtica en un local prescriu un mínim de 50% d’humitat relativa.

Conseqüències d’una humitat relativa inapropiada

Una humitat per sota del 30% sol produir sequedat de mucoses i descàrregues elèctriques
quan hi ha electricitat estàtica; per sobre del 70% hi ha un major creixement de fongs,
bacteris i àcars, a més que augmenten les corrosions i els danys als materials dels edificis.

La velocitat de l’aire produeix una disminució de la càrrega tèrmica de treball
però no ha de ser tan elevada que comporti molèsties als treballadors, per la qual
cosa la norma estableix els límits màxims següents:

• 0,25 m/segon per a feines sedentàries en ambients no calorosos;

• 0,5 m/segon per a feines sedentàries en ambients calorosos; i

• 0,75 m/segon per a feines no sedentàries en ambients calorosos.

Aquests límits no s’aplicaran als corrents d’aire utilitzats expressament per evitar
l’estrès en exposicions intenses a la calor, ni als corrents d’aire condicionat, per als
quals el límit serà de 0,25 m/segon en el cas de feines sedentàries i 0,35 m/segon
en els altres casos.

La renovació mínima de l’aire dels locals de treball serà de 30 m3 d’aire net per
hora i treballador, en el cas de feines sedentàries en ambients no calorosos ni con-
taminats per fum de tabac i de 50 m3 en els casos restants, encara que la mateixa
norma estableix limitacions en la seva aplicació segons les circumstàncies.

S’entén per aire net l’aire exterior.

És recomanable que l’aire exterior no contingui substàncies contaminants. Per
aquest motiu, es procurarà que les preses d’aire exterior no estiguin localitzades
en llocs de contaminació elevada, com per exemple a prop de xemeneies, reixes
d’expulsió d’aire viciat, emissions industrials i d’aparcaments, vies de trànsit
intens, torres de refrigeració, etc.

Als locals de treball no industrials, la concentració del diòxid de carboni
(CO), gas que es produeix en la respiració de les persones que els ocu-2 pen,
pot servir com a indicador de la qualitat de l’aire interior i per comprovar
l’eficàcia del sistema de ventilació. Sempre que no hi hagi una reducció
de la concentració del diòxid de carboni per cap altre mitjà diferent de la
ventilació, quan la concentració de diòxid de carboni sigui major de 1.000
ppm es considera que la ventilació és inadequada.

Mesures preventives en
treballs a l’aire lliure

En treballs a l’aire lliure s’han
d’adoptar mesures per protegir
els treballadors de les
inclemències del temps: vent,
pluja, neu, calamarsa..., del fred
o de la calor excessius sense que
oblidin altres dirigides
encaminades a protegir els
treballadors davant les accions
perjudicials de la radiació solar,
especialment la ultraviolada.
Aquestes mesures poden ser:

• Habilitar zones zones
cobertes o d’ombres.

• L’ús de peces de
protecció corporal:
epis, ulleres i cremes
protectores.

• La informació sobre els
riscos.
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Conseqüències del
disconfort tèrmic

La falta de confort tèrmic afecta
els treballadors de diverses

formes, augmenta la seva fatiga,
impedeix la realització correcta

de les tasques, provoca malestar i
insatisfacció i dóna lloc a moltes

queixes.

L’evaporació de la suor
contribueix a l’eliminació de

la calor de l’organisme.

En la NTP 322 s’exposen
els requisits dels

instruments de mesura i els
seus procediments per

prendre-les.

1.6 Estudi ergonòmic de les condicions termohigromètriques

Complint-se les condicions mediambientals fixades en la normativa s’evitarien els
perills per a la seguretat i salut dels treballadors, però no s’eliminaria la possibilitat
que originessin molèsties o incomoditats que afectin el benestar, l’execució de les
tasques i el rendiment laboral dels treballadors. A més, hi ha paràmetres físics
que afecten directament el grau de confort ambiental i que no estan referenciats
en l’RD 486/97 ni en la seva Guia tècnica.

L’ergonomia analitza la combinació dels diferents paràmetres ambientals i la
percepció que en té el treballador i proposa diferents metodologies per aconseguir
els majors nivells d’adaptació dels paràmetres esmentats a les característiques dels
treballadors.

L’ambient tèrmic s’ha de tenir en compte conjuntament amb altres factors
com la qualitat de l’aire, i il·luminació, quan s’avaluen les condicions
ambientals.

En els llocs de treball les condicions climàtiques es determinen per mitjà de les
magnituds següents:

• Temperatura seca. És la temperatura de l’aire que envolta l’individu.
Intervé en la determinació dels intercanvis per convecció entre l’ambient
i el treballador. La mesura d’aquesta magnitud s’efectua amb termòmetres
clàssics de mercuri o un altre mètode fiable situats al mateix lloc que ocupa
el treballador. El sensor ha d’estar protegit de la radiació tèrmica, sense que
això impedeixi la circulació natural d’aire al seu voltant.

• Temperatura humida. La humitat de l’aire intervé en la determinació dels
intercanvis de calor per evaporació de la suor entre la superfície corporal
i l’ambient. Si la concentració de vapor d’aigua a l’aire és elevada se’n
dificulta l’evaporació, per la qual cosa resulta més difícil refrescar el cos i la
sensació és de més calor. La combinació d’aquesta dada i la de temperatura
seca permet conèixer la humitat relativa. La temperatura humida d’un local
coincideix amb la temperatura seca de l’aire quan la humitat relativa és del
100%.

• Velocitat de l’aire. Es mesura amb uns aparells denominats anemòmetres
o velòmetres (mecànics o elèctrics). Influeix en els intercanvis de calor
per convecció i evaporació. La direcció i el recorregut de l’aire en la seva
circulació es pot visualitzar mitjançant la utilització de tubs generadors de
fums.

Diferents instruments de mesura
“tradicionals” de paràmetres

ambientals

• Temperatura radiant. La temperatura mitjana de radiació caracteritza el
flux de calor radiant. Aquest paràmetre, que és molt important per determi-
nar la càrrega tèrmica, resulta de difícil determinació en aquells llocs en els
quals hi ha diferents superfícies radiants a diferents temperatures.
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1.6.1 Metodologies d’avaluació ergonòmica

Normalment es procedeix a l’avaluació ergonòmica a partir de suggeriments o
queixes dels afectats. També es poden tenir en compte una sèrie de símptomes
que ho aconsellin, com ara problemes respiratoris, malestar general, elevat
absentisme...

Una vegada analitzats els paràmetres ambientals es diagnostica la situació partint
de les categories següents:

• Situació de confort. Si la intervenció s’ha iniciat a instàncies de queixa es
requereix fer una anàlisi personalitzada.

• Situació de disconfort. Es poden manifestar tant en situacions de dese-
quilibris tèrmics del local com per percepcions sentides, normalment en
determinades parts del cos. En aquest cas cal buscar-ne les causes, que
podrien ser:

– El refredament local del cos per convecció ocasionat per sortides
d’aire mal ubicades o corrents d’aire.

– La manca d’uniformitat en la radiació tèrmica que comporta sentir
diferents temperatures en diferents zones del cos.

– Sentir fred als peus i a les cames ocasionat per una diferència vertical
de la temperatura més gran de 3 °C.

• Situació d’estrès tèrmic per temperatures excessives o per treballar en la
proximitat d’importants fonts de calor: forn alt, bugades, colades, etc.

Quan es vulgui saber si les condicions ambientals són confortables o, al contrari,
poden produir molèsties o incomoditat als treballadors, és convenient utilitzar
un mètode d’avaluació. Per als locals tancats, es poden seguir els tres mètodes
ergonòmics següents:

• Mètode de la temperatura efectiva.

• Mètode de Fanger.

• Mètode del Department de Treball de la Generalitat.

Valoració estimada del disconfort termohigromètric

La valoració estimada del disconfort termohigromètric és el mètode que ha elabo-
rat el Departament de Treball de la Generalitat. Parteix de la base de l’estimació
del percentatge de treballadors insatisfets en un ambient termohigromètric de
treball determinat. En cas de trobar-nos una proporció d’insatisfets més gran del
20%, cal mesurar els paràmetres següents:

Es facilita en la secció
“Annexos” una nota
pràctica sobre confort
tèrmic elaborada per
l’INSHT.

Realització de l’avaluació
ergonòmica

El diagnòstic de les condicions
es pot fer:

• A través de simple
observació. Les
mesures pal·liatives
solen ser les clàssiques
en aquestes situacions:
instal·lar ventiladors
limitadors de la calor
radiant en finestres,
posar en el seu cas
humidificadors, evitar
corrents d’aire
molestos...

• Descartant el risc
higiènic, aplicant
alguns mètodes, un dels
més recomanats és el
WBGT.

• A través d’una anàlisi
experimental avaluant
els diversos paràmetres
i aplicant metodologies
específiques
ergonòmiques com la
del mètode Fanger.

Podeu trobar el mètode
Fanger (NTP 74) en la
secció “Adreces d’interès”,
També disposeu del
mètode d’avaluació de
riscos del Departament de
Treball.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit
trobareu una relació de

NTP relacionades amb el
confort tèrmic i acústic.

• Nivell d’activitat física o consum energètic requerit.

• Temperatura seca.

• Velocitat d’aire en m/segon

• Humitat relativa.

En cas que s’identifiqui una situació ergonòmica no tolerable en la temperatura
seca o en la velocitat de l’aire no es pot seguir amb la valoració del risc.

Una vegada puntuats tots els factors anteriors més els factors correctors del lloc
i els factors correctors individuals, si és que n’hi hagués, es comparen amb uns
criteris de referència per obtenir el nivell d’intensitat termohigromètric.

Amb aquest nivell d’intensitat i amb el del temps d’exposició s’obté la valoració
del disconfort sonor per estimació d’acord amb la taula genèrica que aporta el
mètode per a tots els riscos ergonòmics.

Si es detectés un disconfort moderat o greu el mateix mètode recomana fer
una anàlisi comparativa amb el mètode Fanger. En supòsits de treballadors
especialment sensibles a aquests factors es recomana fer un estudi de valoració
amb facultatius de medicina del treball.
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2. Qualitat de l’aire interior. La síndrome de l’edifici malalt

Un tema d’estudi important de l’ergonomia és el conjunt de factors i circumstàn-
cies que configuren i determinen l’efecte de les condicions ambientals d’edificis
amb sistemes de climatització de l’aire en els seus ocupants. El tractament
de l’ambient interior alterant els factors termohigromètrics està orientat a la
consecució d’aquests dos objectius:

• Garantir el benestar de les persones.

• Racionalitzar el consum energètic.

La relació entre els llocs de treball amb sistemes de climatització i l’aparició de
molèsties en els ocupants és qüestió que ningú no posa en dubte. En la majoria
de casos, la magnitud dels riscos ocasiona molèsties i no provoca danys greus
per a la salut, encara que de vegades es produeixen transmissions de malalties
d’extremada gravetat. És evident que a més d’aquests efectes sobre el treballador
es poden derivar perjudicis per a l’economia de l’empresa.

Cada vegada és més gran el nombre
de centres de treball que es
mantenen hermètics respecte a les
condicions ambientals exteriors.

El deteriorament de les condicions ambientals pot produir altres efectes adversos,
com la disminució de la capacitat funcional del sistema nerviós central i canvis de
comportament, que es traduiran en malestar, estrès, absentisme, deterioraments
en l’execució de les tasques... en definitiva en una disminució de la productivitat.

A la pràctica l’àmbit d’aplicació d’aquesta matèria se circumscriu al sector de
serveis on s’utilitzen normalment espais tancats amb un sistema artificial d’aireig:
hospitals, oficines, restaurants, i en general usos propis del sector serveis. La
diferència amb els ambients industrials rau en la concentració dels composts
presents, ja que en els ambients interiors aquests solen ser del mateix ordre que
els que hi ha a l’exterior.

Normalment resulta complicat trobar el verdader origen del malestar o dels
trastorns produïts, i això per diversos motius:

• Per la pluralitat de factors contaminants que intervenen.

Els efectes dels diferents contaminants

La mala qualitat de l’ambient interior es pot deure a un conjunt de factors de naturalesa
variada, fins i tot, de vegades a factors psicosocials. Malgrat que el nivell de cada
contaminant sol estar per sota dels nivells màxims d’acceptació, en aquests ambients de
treball se solen presentar molts contaminants en petites concentracions. No es coneixen
amb exactitud els efectes additius d’aquests contaminants. Fins i tot es poden produir
efectes sinèrgics: un contaminant potencia l’acció d’altres.

• Pel temps d’exposició. En aquest tipus de contaminants l’exposició del
treballador no es redueix a la seva jornada laboral, sinó que la durada total

Composició de l’aire net

L’aire net té la composició
següent:

• Nitrogen: 78,08%

• Oxigen: 20,90%

• Argó: 0,93%

• Altres gasos: 0,89%
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Factors que contribueixen a
un deficient aire interior

Hi ha diversos factors que
contribueixen a crear un ambient

amb un deficient aire interior:

• Projecte inadequat de
climatització.

• Deficient manteniment.

• Utilització de materials
que alliberen
substàncies nocives.

• Contaminació de
l’exterior.

• Utilització de productes
que alliberen
formaldehid.

Parts del cos afectades per
aire deficient

Hi ha diverses parts del cos
afectades per un aire interior

deficient: Ulls: sequedat,
irritació, coïssor. Nas: congestió,
degotejos, picor. Coll: esternuts,

inflamació, sequedat... Cap:
dolor, marejos, pèrdua de

concentració... Pell: sequedat,
picors, erupcions... Mucoses:
sequedat, coïssor. Pulmó: tos,

sequedat, ofec, al·lèrgies...

de l’exposició és molt més gran, ja que a moltes ciutats la naturalesa dels
contaminants i els seus nivells són similars als contaminats dels espais
interiors.

• Per un conjunt d’altres factors de naturalesa variada.

L’individu està sotmès gran part de la
seva jornada diària als efectes d’uns

mateixos contaminants.

2.1 Efectes de les deficiències en la qualitat de l’ambient interior
sobre la salut

Els efectes que una qualitat deficient de l’aire interior poden tenir sobre els
treballadors es manifesten mitjançant una simptomatologia variada. Hem d’afegir
que fins i tot en edificis amb ventilació natural es poden manifestar problemes
d’aquest tipus, ja que pot passar que l’aire net no pugui arribar a totes les zones i
així poder renovar adequadament l’aire interior.

Entre els símptomes destaquen els següents:

• Irritació de la pell i teixits tous, a causa d’una excessiva sensibilització a
estímuls produïts pels components de l’aire interior.

• Maldecap. És una de les malalties més comunes actualment. Es presenta
en forma de molèsties periòdiques i intermitents que afecten diverses zones
de la cara i cap sota formes variades: cefalees, cefalàlgies, neuràlgies...

• Sequedat de pell, mucoses i tractament respiratori. La sequedat de l’ambi-
ent, per sota del 30% d’humitat relativa pot ocasionar problemes als usuaris
de lents de contacte.

• Processos al·lèrgics en alguns individus. Són modificacions de la reactivitat
per contacte amb una substància estranya, anomenada antigen .

• Malalties infeccioses. Degudes a l’entrada i desenvolupament de bacteris
i virus patògens o altres paràsits i a l’alteració conseqüent que aquests
produeixen.

Un dels factors que més influeixen en el desenvolupament de la infecció és
la quantitat de microorganismes infectants, per la qual cosa la quantitat
d’aquests en l’ambient és un paràmetre que cal tenir en compte en el control
del risc.
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2.2 Factors que influeixen en la contaminació de l’aire interior

Els diversos factors contaminants de l’aire interior es poden agrupar bé per les
vies d’entrada a l’edifici o bé per la naturalesa d’aquests. (Podeu veure els criteris
de classificació a la taula 2.1.) En consideració a les vies d’entrada, l’aire interior
es pot veure alterat en la seva composició, bé per contaminació interior -generada
pel mateix recinte-, bé per contaminació exterior -provinent de l’aire exterior al
recinte.

Taula 2.1. Classificació dels factors contaminants de l’aire interior

Tipus de classificació Factor contaminant Exemple

Per les vies d’entrada Contaminació interior

Contaminació exterior

Per la seva naturalesa Químics Gasos, fums, vapors, pols,
aerosols, ...

Biològics Éssers vius i subproductes

Físics Soroll, il·luminació, ventilació

Psicosocials Organització de treball: estil de
comandament, relacions laborals,

...

Segons la naturalesa dels contaminants, aquests s’agrupen en químics, biològics,
físics i també hi tenen influència els factors psicosocials.

2.2.1 Contaminants interiors i exteriors a l’edifici

La contaminació interior generada al mateix recinte té diferents fonts:

• El mateix individu: microorganismes patògens que pugui emetre...

• El mateix procés de treball: gasos de combustió en estufes, laboratoris,
fotocopiadores...

• La utilització de productes que emeten agents contaminants: insecticides,
desinfectants, productes de neteja, llustres, etc.

• La contaminació procedent d’altres zones poc ventilades que es difonen cap
a llocs pròxims i els afecten. Un focus contaminant interior solen ser els
garatges si no estan hermèticament separats de la resta de l’edifici.

• Contaminació deguda als materials emprats en la construcció de l’edifici i
del mobiliari.

• La mala cura de les resines utilitzades i els defectes tècnics.

• Evaporació de composts químics al mobiliari.

Exemples de contaminació
exterior

Aquests són alguns exemples de
contaminació exterior:

• Preses d’aire en l’àmbit
del carrer amb aire
contaminat o que siguin
a prop d’altres
extraccions d’aire
(lavabos, torres de
refrigeració...).

• Gasos procedents de
calderes.

• Gasos procedents
d’indústries properes.

• Productes utilitzats al
carrer: asfaltatge,
soldadura...
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Sensibilització

S’entén per sensibilització
l’exposició inicial a un antigen

específic -producte o substància-
de la qual s’origina una reacció

individual adversa, encara que hi
sol haver altres persones

exposades que no presenten
reaccions negatives al mateix

producte.

Emissió de VOC en
materials i equips

Hi ha diversos materials que
emeten composts orgànics

volàtils:

• Productes de fusta
premsada: xilens, toluè,
butanol, acetona...

• Recobriments de fustes:
formaldehid, toluè,
benzè, butanol,
butanona...

• Teixits: cloroform,
formaldehid,
tricloroetilè...

• Sostres / terres: clorur
de metilè, n-hexà,
acetona, estirè...

• Equips d’oficina:
hidrocarburs alifàtics,
xilens, nitropirè, estirè,
tricloroetilè...

Els contaminants exteriors poden entrar en l’interior dels edificis a través de:

• Les preses d’aire exterior situades a prop dels focus de contaminació.

• Les finestres o reixetes de ventilació.

• Les discontinuïtats en els elements de tancament per efecte de la diferència
de pressions (infiltracions).

Les diferents substàncies contaminants presents en l’aire exterior de l’edifici
poden alterar la composició de l’aire interior. Està demostrat que en augmentar
la concentració en l’aire exterior d’un contaminant, augmenta també la seva
concentració a l’interior d’un edifici, encara que més lentament. Passa el mateix
quan disminueix.

2.2.2 Classificació dels contaminants per la seva naturalesa

El primer pas per proposar i aplicar les mesures preventives és identificar els
possibles contaminants. En els espais interiors hi ha una gran quantitat de
contaminants de divers tipus. Aquests es poden classificar en:

• Contaminants químics.

• Contaminants físics.

• Contaminants biològics.

Contaminants químics

Hi ha una gran quantitat de contaminants químics. Els més comuns són els
següents:

1) Formaldehid. És una de les matèries primeres que s’usen en la fabricació
de plàstics i resines, pintures, adhesius, i d’aglomerats i contraplacats de fusta
per a mobles i altres elements. S’empra també en l’elaboració de productes de
neteja, i desinfectants. Una formulació inadequada dels plàstics i resines, una
mala cura, o la degradació produïda pel pas del temps provoquen l’alliberament
d’aquest compost a l’ambient.

El formaldehid és un gas altament irritant dels ulls, nas, coll, pell.
Apareixen símptomes de llagrimeig, irritació, picor d’ulls, formigueig al
nas, esternuts, sequedat i dolor de coll. A més, sol ocasionar sensibilització.
Se sospita també que pot provocar processos cancerosos.

2) Composts orgànics volàtils. Coneguts com a VOC (Volatile Organic Com-
pounds), els compostos orgànics volàtils són compostos orgànics que contenen



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 31 Els factors ambientals

un o més àtoms de carboni i que s’evaporen amb facilitat a temperatura ambient.
Formen un grup heterogeni de compostos i encara que també es generen fora dels
edificis (gasolineres, trànsit, etc.), en general, solen ser més abundants en interiors.
Solen procedir dels elements de decoració (pintures, vernissos, dissolvents), del
mobiliari i equips de treball, del material d’oficines, de productes d’higiene
personal i cosmètics, de productes de neteja (ceres, detergents, insecticides,
ambientadors) i dels mateixos ocupants.

Entre els seus efectes destaquen els tòxics sobre diferents òrgans i teixits, els
irritants per a les mucoses, els olfactius i, en alguns casos, els cancerígens i
genotòxics. També marejos, maldecaps.

3) Monòxid de carboni (CO). És un gas tòxic no perceptible pels sentits (no té
olor ni color). S’origina per una combustió incompleta de la matèria orgànica.

El CO és un gas asfixiant que s’uneix a l’hemoglobina de la sang i impedeix
el transport d’oxigen pels eritròcits a les cèl·lules dels teixits, per la qual cosa
les concentracions elevades de CO poden causar la mort per asfíxia.

Quan es troba a l’atmosfera interior d’un edifici sol procedir de la contaminació
exterior provocada pel trànsit rodat i al consum de tabac. Alguns dels seus efectes
són: maldecaps, disminució de l’agudesa visual, alteracions cardíaques i fins i tot
la mort.

4) Diòxid de carboni (CO2). És el component majoritari de les substàncies
emeses per les persones: olors, vapor d’aigua, microorganismes, i que en el
seu conjunt es denominen bioefluents. Igualment procedeix de la combustió de
productes que contenen carboni, com el tabac. És un gas que no té efectes tòxics
però que en elevades concentracions produeix maldecaps, atordiments i fins i tot
l’asfíxia, en aquest cas per desplaçament de l’oxigen de l’aire.

Tanmateix, la seva abundància es relaciona amb la manca d’oxigen i amb la
sensació d’aire viciat. S’empra com a indicador de la qualitat de l’aire en els
espais on hi ha molta gent. En aquests casos, quan la seva concentració és més
gran de 1.000 ppm (>0,1%), es considera que la ventilació no es fa correctament.

5) Ozó (O3). La seva presència en ambients interiors és deguda als ozonitzadors,
que generen ozó amb finalitats desinfectants i desodoritzants. Altres aparells
utilitzats també poden emetre ozó, com ara les fotocopiadores i impressores
làsers mal mantingudes, làmpades de llum ultraviolada, netejadors electroestàtics,
o a causa del funcionament de qualsevol element que produeixi descàrregues
elèctriques d’alta freqüència en l’aire. També pot provenir de l’aire de l’exterior.
La seva presència a l’aire exterior es pot deure a la contaminació industrial, al
trànsit o a les calefaccions. Es pot produir de manera natural en determinades
condicions atmosfèriques (tempestes).

Entre els seus efectes trobem:

• Alterar la funció pulmonar (disminueix les taxes d’aireig i de la perme-

Definició del CO2

El CO2 és un gas incolor, inodor
i incombustible que es troba en
baixa concentració a l’aire que
respirem (entorn d’un 0,03% en
volum). El diòxid de carboni es
genera quan es crema qualsevol
substància que conté carboni.
També és un producte de la
respiració i de la fermentació.
Les plantes absorbeixen diòxid
de carboni durant la fotosíntesi.

L’ozó com a desinfectant

L’ús de l’ozó com a desinfectant
i desodoritzant en els espais
interiors està en entredit, ja que
les concentracions necessàries
per a això són bastant superiors
als límits d’exposició que es
recomanen per a interiors.

Partícules inhalables són
aquelles que són inhalades
a través de la boca i el nas
(diàmetre arriba fins 100
µm).
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abilitat pulmonar), asma, dolor toràcic després de la inspiració, dispnea
(dificultat per respirar).

• Alteracions irritants que afecten els ulls i les membranes mucoses, tos. És
suficient una concentració de 0,1 ppm per produir aquests efectes. La resta
d’efectes aguts es produeixen a partir de 0,5 ppm.

6) Biocides. És el nom amb què es denominen els plaguicides d’ús no agrari.
Comprenen productes contra insectes (insecticides), rosegadors (rodenticides) i
per impedir el creixement microbià. Són molt irritants quan estan en forma
concentrada, però també amb baixes concentracions poden ocasionar irritacions
de les mucoses en persones susceptibles, raó que desaconsella usar-los de manera
contínua.

7) Radó. Aquest gas radioactiu es genera en la desintegració de l’urani que al
seu torn en el seu procés de desintegració emet partícules alfa. El radó i els
seus productes de desintegració són procedents exclusivament de fonts naturals.
S’origina a partir dels terres i roques de zones granítiques i de fosfats. Als edificis
apareix per infiltració des de l’exterior. De vegades pot procedir dels materials de
construcció. Les concentracions més altes se solen trobar a les parts més baixes
dels edificis depenent de factors constructius utilitzats en l’edificació. En la figura
2.1 s’especifiquen diverses vies d’entrada del radó a l’interior dels edificis.

Figura 2.1. Contaminació de radó provinent de l’exterior de l’edifici
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Tant el radó com els seus descendents poden provocar deteriorament de
teixits i càncer de pulmó, ja que van associats a partícules inhalables que
es dipositen als pulmons.

RD 783/2001 sobre radiacions ionitzants

L’RD 783/2001, al títol VII, es refereix a les exposicions a fonts naturals de radiació.
Concretament a activitats laborals en què els treballadors, i si escau terceres persones,
estiguin exposats a la inhalació de toró o de radó o a la radiació gamma o qualsevol altra
exposició en llocs de treball com ara llocs termals, coves, mines... En aquestes activitats
l’autoritat competent ha de requerir-ne els titulars perquè facin estudis necessaris a fi de
determinar si hi ha un increment significatiu de l’exposició dels treballadors que no es pugui
considerar menyspreable.

8) Matèria particulada sòlida (pols) de l’interior dels locals. Està constituïda
per partícules orgàniques i inorgàniques que s’introdueixen de l’exterior que es
van desprenent dels diversos materials: moquetes i catifes, les parets, les escames
de la pell, la brutícia transportada des de l’exterior...

La pols de les oficines conté nivells elevats de fibres minerals artificials (fibra
de vidre, llana de roca i mineral...), fibres de cel·lulosa (medi de cultiu per
a microorganismes) i partícules inorgàniques. També pot contenir espores i
excrements d’àcars, ambdós al·lergènics.

No han estat completament establerts els efectes adversos per a la salut però sí que
se sap que presenten efectes irritants per a la pell i teixits tous juntament amb els
al·lèrgics.

9) Fibres d’amiant. Entre les fibres, les d’amiant o asbest són les pitjors per a
la salut quan són inhalades. Produeixen fibrosis i càncer de pulmó, de laringe i
mesotelioma, per la qual cosa el seu ús està prohibit.

El risc per inhalació de fibres d’amiant pot ser elevat quan es fan obres de
remodelació d’edificis antics i no es duen a terme les mesures de prevenció que
preveu el Reglament sobre el treball amb risc d’amiant. Igualment hi ha el risc
d’inhalació amb el deteriorament dels materials que contenen les esmentades
fibres i que marca la possibilitat que es desprenguin lliurement.

10) Productes de neteja. La utilització de productes de neteja també contribueix
a emetre una sèrie de productes contaminants, alguns dels més freqüents els
reflectim a la taula 2.2.

Taula 2.2. Composts en productes de neteja

Producte Compost químic

Aerosols Propà, òxid de nitrogen, clorur de metilè

Desinfectants Fenol, cresol, lleixiu, amoníac, formaldehid...

Netejavidres Hidròxid d’amoni, alcohol...

Ceres (fustes, terres) Naftalè, nitrobencè, fenol,

Desgreixants Tetraclorur de carboni, toluè, xilens, tricloroetilè

11) Tabac. Malgrat que el consum de tabac està prohibit als centres de treball,

La pols i el treball amb
ordinadors

Els problemes que poden
provocar les partícules de pols
augmenten amb l’ús de pantalles
de visualització de dades, ja que
la càrrega electroestàtica
acumulada en aquestes pot
atreure pols a prop de les vies
d’entrada de l’aparell respiratori
dels treballadors.

L’RD 396 /2006 prohibeix la
utilització de l’amiant.

En la NTP 521 hi ha una
relació d’emissions que es
deriven dels materials de
construcció.
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El consum de tabac està
prohibit als centres de

treball per la Llei 28/ 2005.

El primer pas per realitzar
una acció preventiva és
identificar i conèixer els

contaminants biològics.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit

trobareu una relació
d’NTP sobre contaminants

químics i biològics.

creiem convenient incloure’l com un contaminant químic més.

El fum del tabac

El fum de tabac està constituït per una barreja molt complexa de més de 3.000 composts
químics, en estat gasós, com el monòxid de carboni i diversos vapors orgànics, o en forma
de partícules, algunes de les quals són altament cancerígenes, com l’hidrocarbur aromàtic
policíclic benzopirè. La mida de la majoria d’elles es troba dins de la fracció respirable, la
qual cosa les fa més perilloses per a la salut. Altres efectes nocius del fum del tabac són la
irritació de les mucoses respiratòries i reaccions al·lèrgiques als alvèols i bronquis.

Entre els contaminants químics, els del fum del tabac solen ser dels més abundants en
els ambients interiors. Cal tenir en compte, a més, que els seus efectes els sofreixen els
fumadors i els que no ho són.

Contaminants biològics

Els contaminants biològics estan constituïts per éssers vius (fongs,
protozous, bacteris, virus, àcars) i subproductes (pol·len, espores, cabells,
excrements, matèries fecals i restes d’insectes, etc.) que es poden trobar al
lloc de treball i que són capaços de produir malalties infeccioses, processos
al·lèrgics, efectes tòxics i irritacions.

Perquè els contaminants biològics siguin actius i produeixin malalties, fins i tot
tractant-se dels més virulents, s’han de trobar en un nombre prou elevat i s’han
de donar unes condicions favorables per al creixement i difusió (aigua, nutrients,
temperatura i altres paràmetres ambientals adequats). I és en els ambients interiors
on fàcilment es troben aquestes condicions.

Entre els contaminants més freqüents biològics, es troben:

1. Pol·len. Contenen substàncies que poden causar respostes al·lèrgiques en
persones sensibilitzades com ara rinitis al·lèrgiques o asma.

2. Insectes. Aquests organismes no solen ser un focus important en la con-
taminació biològica en la majoria d’edificis, si bé ells mateixos juntament
amb els seus productes excretors poden ser episodis d’al·lèrgies.

3. Àcars. Són aràcnids, que fan entre 0,1 i 0,6 mm de longitud, associats
generalment a la pols; no obstant això n’hi pot haver fragments a l’aire
interior. Les condicions òptimes de creixement són de 25 °C i una humitat
relativa del 75%. S’alimenten de les descamacions de la pell per la qual
cosa tendeixen a agrupar-los als llocs on s’acumulen aquestes partícules.
Els antígens causants de les malalties estan continguts a les partícules fecals,
el diàmetre de les quals d’unes 20 micres pot arribar fins als bronquis. Les
reaccions més comunes són asmes, rinitis i dermatitis atòpiques.

4. Virus. Els virus són microorganismes que no poden viure de manera
independent fora de les cèl·lules i teixits vius, si bé són responsables d’una
gran part dels problemes que es presenten. La grip, el refredat comú. el
xarampió i la sida són causats per virus.
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5. Bacteris. Entre les malalties infeccioses més comunes causades per bacteris
hi ha: la legionel·losi, causades per Legionella pneumophila, de les quals
l’anomenada “malaltia del legionari” és una pneumònia greu, mentre que
la febre de Pontiac és menys maligna i produeix símptomes semblants a la
grip; la tuberculosi també està produïda per un bacteri.

6. Fongs. Els fongs es divideixen en dos grups, microfongs i macrofongs, la di-
ferència principal dels quals es basa en la mida de l’espora generada. El seu
creixement i desenvolupament depèn dels substrats disponibles i de factors
meteorològics com la temperatura, la humitat, la pluja, el vent, etc. Penetren
als edificis des de l’exterior, colonitzant els sistemes de climatització encara
que també es poden desenvolupar a l’interior. Els més importants a l’Estat
espanyol són: Alternaria, Aspergillus i Cladosporium. També hi ha fongs
responsables d’algunes malalties infeccioses, com l’aspergil·losi.

Els principals efectes dels contaminants biològics són: malalties infeccioses,
malalties al·lèrgiques i efectes tòxics.

Després d’una exposició a un potencial al·lergen, la reacció de l’organisme
intervinguda per la histamina és la causa dels símptomes de les al·lèrgies: asma,
esternuts, dermatitis, picor de nas i ulls, congestió, inflamacions... Els principals
bioal·lergens procedeixen de fongs, de bacteris, dels àcars de la pols, de desca-
macions de gats, de fragments i excrements de paneroles i altres insectes i del
pol·len.

Molts tipus de bacteris i fongs produeixen substàncies tòxiques (endotoxines i
micotoxines) que poden provocar una sèrie de reaccions tòxiques i inflamatòries
al cos humà.

Endotoximes i micotoxines

Les endotoxines són actives quan la concentració ambiental dels bacteris que les
produeixen (de tipus Gram negatiu) és elevada, per exemple, en activitats amb ambients
humits: manipulació de fibres vegetals (cotó...) plantes de tractament d’aigües residuals,
tractaments de llots, activitats agroalimentàries... Igualment en faciliten el creixement
i difusió els humidificadors dels equips d’aire condicionat per manca del manteniment
adequat. Entre les micotoxines, produïdes per diferents tipus de fongs, podem distingir
les aflatoxines i els tricotecens. Ambdues tenen una especial virulència i les aflatoxines
poden originar fins i tot càncer.

Contaminants físics

Altres factors que tenen influència en els ambients interiors de treball són les
condicions termohigromètriques -temperatura, humitat, velocitat de l’aire-, el
soroll, les vibracions, les radiacions electromagnètiques generades pels equips de
treball, la il·luminació deficient...

Vies de contacte dels
contaminants biològics

Hi ha diverses vies de contacte
dels contaminants biològics:

• Contacte directe. A
través de l’aire per
persones contaminades.
L’afavoreix la
proximitat i
l’amuntegament.

• Propagació pels
sistemes i conductes de
ventilació i
climatització.

• Per entrada de l’aire
exterior.

Les altes temperatures i un
grau elevat d’humitat
faciliten la multiplicació dels
microorganismes.

Exemples de malalties
infeccioses

Hi ha moltes malalties
infecciones importants:
aspergil·losi, pneumònia,
malaltia del legionari,
criptococosi, histoplasmosi,
grip...
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NTP 607 orienta sobre els
passos a seguir per

elaborar guies de qualitat de
l’aire interior.

2.3 Mesurament dels contaminants

Igual com en qualsevol altra acció preventiva, hem de partir de la detecció i identi-
ficació dels riscos, quantificar-los i valorar-los per implantar mesures correctores
a fi d’eliminar-los o reduir-los al mínim tolerable. Assegurar una prevenció eficaç
dels riscos necessita que es faci, a més, un seguiment o comprovació que les
mesures correctores aplicades han fet efecte i dur a terme una vigilància periòdica
de les condicions de treball, la freqüència de les quals ha de quedar establerta.

La identificació dels perills es pot fer a través de:

• La recerca de les possibles fonts dels perill que hi pot haver en l’ambient.

• Les queixes dels treballadors.

• La informació facilitada pels treballadors i l’empresa.

• Dades sobre l’absentisme.

L’estimació de determinats riscos típics dels espais interiors no sempre porta
implícita la necessitat de realitzar mesuraments. Quan s’hagi de realitzar mesura-
ments es faran segons que estableixen els articles 3 a 7 de l’RD 39/97, Reglament
dels serveis de prevenció.

2.3.1 Estimació dels riscos deguts a contaminants químics

Els instruments de mesura per analitzar els riscos químics han de tenir
més sensibilitat que els utilitzats en locals industrials ja que els nivells
de concentracions solen ser més baixos que en la indústria. Els mètodes
d’anàlisi que s’empri han d’estar normalitzats i ser fiables.

Els equips que se solen utilitzar en els ambients interiors per a l’anàlisi de
contaminants químics són els següents:

• Equips de lectura directa. Per a la lectura directa s’utilitzen monitors conti-
nus i tubs colorimètrics (figura 6). Donen resultats en temps real però solen
presentar un índex menor de fiabilitat que els de preses de mostres, a més el
seu ús és limitat per a un cert nombre de contaminants. És recomanable fer-
los servir per descartar contaminants específics o concentracions elevades.
Permeten conèixer les fluctuacions en la concentració dels contaminants i
calcular valors mitjans.
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Figura 2.2. Tubs colorimètrics i monitor de lectura directa

• Equips per a la presa de mostres. Els procediments de presa de mostres
requereixen prendre les mostres en el lloc de treball i posteriorment fer-ne
l’anàlisi en un laboratori. A través d’un equip de captació es transfereix el
contaminant a un suport de diferent naturalesa segons el tipus de contami-
nant. Els captadors poden ser actius o dinàmics i passius.

2.3.2 Estimació dels riscos deguts a contaminants biològics

Els àcars i els seus excrements són molt més nombrosos als habitatges, sobretot
quan la humitat relativa és superior al 70%, que en els llocs de treball; el mateix
passa amb les descamacions d’animals amb cabells, etc.

L’exposició dels treballadors a aquests contaminants es deu fonamentalment a la
seva presència a l’aire, és a dir, que constitueixen bioaerosols. Perquè es formin
bioaerosols cal que:

1. Hi hagi un medi apropiat per a la vida del microorganisme.

2. Es produeixi un increment significatiu d’aquest.

3. Els contaminants biològics es disseminin en l’aire.

Segons l’opinió de la majoria dels especialistes no cal fer mostrejos sistemàtics de
contaminants biològics com a part del procés d’avaluació de riscos en relació amb
la qualitat de l’aire en interiors, en canvi sí que es recomana inspeccionar l’edifici
i les instal·lacions per descobrir l’existència de reservoris o llocs de reproducció
de microorganismes.

El mètode d’avaluació de riscos ergonòmics del Departament de la Generalitat
remet a la guia d’assesorament editada pel Comitè d’Aerosols

Tubs colorimètrics i
monitors

Els tubs colorimètrics són uns
tubs de vidre que contenen a
l’interior un producte que
reacciona i canvia de color
segons la naturalesa del
contaminant i la seva
concentració. S’usen per
mesurar els següents gasos: CO,
CO2, O3, SO2, NOx,
hidrocarburs, clor, amoníac...
Els monitors són equips que
presenten més precisió que els
tubs. Alguns són disponibles per
mesurar diversos gasos.

Bioaerosols

Els bioaerosols són contaminants
biològics en l’aire, és a dir
microorganismes, com ara virus,
bacteris, fongs, protozous,
algues, així com els seus
metabòlits, unitats reproductores
i matèria particulada associats
amb els microorganismes.
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Biològics de l’ACGIH que avalua aquests agents biològics en ambients interiors.

Recomanacions del Comitè sobre Bioaerosols de l’ACGIH

El Comitè sobre Bioaerosols de l’ACGIH recomana no incloure la presa de mostres de
contaminants biològics en les avaluacions de la qualitat de l’ambient en interiors, llevat
que es vulgui confirmar les sospites sobre l’origen de malalties relacionades amb l’edifici o
que es descobreixin fonts de contaminació biològica a l’edifici i es vulgui saber si s’estan
produint bioaerosols a partir d’aquests.

Procediment general per avaluar la presència de contaminants biològics

Per avaluar la presència de microorganismes de tot tipus, és a dir tant patògens
com no patògens, a la pràctica, s’aconsella:

1. Recórrer l’edifici per realitzar una inspecció visual i olfactiva a fi de
descobrir les fonts de contaminació. Les zones humides, que es produei-
xen a causa d’infiltracions, vessaments, inundacions, condensacions, etc.,
com també els mateixos humidificadors, safates de condensats, etc. són
reservoris i llocs de proliferació apropiats. També la pols acumulada.

2. En cas que es trobin fonts, cal comprovar si els microorganismes s’han
disseminat en l’aire. Per a això prenen mostres d’aire i es determina el tipus
i el nombre de microorganismes.

2.4 La ventilació

La ventilació té per objecte subministrar aire net per mitjans naturals o
mecànics, que aporti l’oxigen necessari per a la respiració, dilueixi els
contaminants i contribueixi a assolir unes condicions de temperatura i
humitat adequades als locals tancats. Aquest aire pot ser o no tractat des
del punt de vista termohigromètric.

Els objectius d’un sistema de ventilació i climatització són:

• Reduir la contaminació dels espais interiors mitjançant la dilució que
comporta aportar aire nou i mantenir la qualitat de l’aire interior.

• Crear un clima interior confortable modificant les condicions termohigro-
mètriques.

La ventilació pot ser natural o mecànica. La ventilació natural és la que té lloc a
través de les finestres, portes o fins i tot les escletxes i esquerdes de l’edifici, i ocor-
re gràcies a les diferències de pressió o de temperatura entre l’interior i l’exterior
dels edificis. En la ventilació mecànica o forçada la renovació de l’aire interior es
fa permitjansmecànics amb independència de les condicions ambientals exteriors.
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En la figura 2.3 s’il·lustra un exemple de ventilació mixta amb entrada natural i
sortida natural i forçada, on l’aire interior és extret parcialment per un extractor.

Figura 2.3. Sistema de ventilació mixta

Ventilació mecànica

La ventilació mecànica o forçada requereix un sistema de conductes que transporti l’aire
de ventilació

• barreja d’aire exterior i aire recirculatfins als recintes que cal ventilar i ventiladors que
l’impulsin. Per subministrar aire tractat, net i amb una temperatura i humitat determinades,
normalment s’utilitza un mateix sistema -sistema de ventilació-climatització- encara que altres
vegades el sistema de climatització de l’aire és independent del de ventilació.

Les condicions de ventilació dels locals de treball està regulada en l’RD 486/97,
que estableix 30 m3 o 50 m3 de volum d’aire exterior per hora i treballador segons
activitat desenvolupada.

Normativa sobre ventilació

Ventilació general o per
dilució

En el camp de la prevenció de
riscos, se sol denominar
ventilació general o ventilació
per dilució el subministrament
d’aire net i extracció de l’aire
contaminat per diluir els
contaminants i realitzar el
control dels riscos higiènics,
d’incendi i d’explosió.

Normes UNE relatives a la
ventilació

Aquestes són algunes normes
UNE relatives a la ventilació:

• UNE 100. Aparcaments

• UNE 100.011
Climatització

• UNE 100.040 Vies
evacuació

• UNE 100.230
Ventiladors

• UNE 100.165
Climatització
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La contaminació
microbiològica

Els requisits necessaris perquè es
produeixi la contaminació

biològica són:

• Focus de contaminació
o lloc on els éssers es
puguin desenvolupar.
Exemples: sistemes de
filtració: acumulen
partícules o no les
retenen, unitats de
climatització, torres de
refrigeració,
humidificador i
materials emprats en la
fabricació i aïllament
dels conductes.

• Multiplicació abundant
del nombre de
microorganismes per
l’existència de nutrients
i de condicions
ambientals adequades:
temperatura
mitjana-alta i alta
humitat.

• Dispersió en el medi
facilitada pel mateix
sistema de ventilació.

En locals de sistemes d’aire tractat artificialment s’apliquen l’RD 1751/1998 pel qual
s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i les seves instruccions
tècniques complementàries (ITE). L’RD 1218/2002, de 22 de novembre, modifica l’anterior.

La Norma bàsica d’edificació del 1996 al seu capítol 4t, article 18, regula les exigències
que han de complir els edificis a les seves instal·lacions d’aire condicionat.

La Directriu 2002/91/CE, que persegueix l’aplicació d’una legislació comuna per calcular
l’eficiència energètica dels edificis de la Unió Europea.

2.4.1 Problemes relacionats amb la ventilació

Les irregularitats més freqüents que es troben en els sistemes artificials de
ventilació són les següents:

• Un disseny incorrecte del sistema de ventilació per a l’ús que finalment es
dóna a l’edifici pot ocasionar que hi hagi zones a les quals no arribi aire net.

• Ús d’edificis hermètics climatitzats artificialment els mecanismes dels quals
faciliten el medi adequat per a la proliferació i difusió de contaminants
biològics: humidificadors, torres de refrigeració, condensadors evaporatius,
conduccions, filtres d’aire...

• Programes de manteniment i neteja inadequats o que no es du a terme. És
d’enorme importància que el manteniment i neteja de les instal·lacions de
ventilació i climatització sigui apropiat. El RITE, a l’ITE 08, estableix els
mínims a complir pel que fa al tipus d’operacions de manteniment i neteja i
la seva periodicitat.

• Cabals de ventilació insuficients, entrada d’aire exterior insuficient. Nor-
malment succeeix això per estalviar energia necessària per elevar la tempe-
ratura de l’aire.

• Dispersió dels contaminants quan es recicla l’aire i no es disposa d’elements
de neteja adequats i quan les pressions entre els locals no són adequades. Un
exemple és un local que genera un contaminant es troba a pressió positiva
respecte als adjacents.

• El mateix sistema pot produir corrents d’aire molestos o excessius i soroll
provocat pels diferents aparells.

Hem de tenir en compte que molts d’aquests problemes també poden aparèixer en
edificis amb ventilació natural, sobretot si es troba ubicat en una zona contamina-
da.
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2.4.2 Estimació de la ventilació

La determinació del cabal d’aire exterior que s’ha de subministrar per a la
ventilació dels locals tancats de treball es pot fer de dues maneres:

• En ventilació mecànica, a partir del cabal de l’aire impulsat i calculant
posteriorment la proporció d’aire exterior.

Calculem el cabal d’aire exterior

El cabal d’aire impulsat per un difusor o reixeta, Qs , està constituït per un percentatge (%)
d’aires exterior i la resta, fins i tot el 100%, per aire recirculat.

El cabal d’aire, Qe, s’obté mitjançant la fórmula adjunta.

Qe = Qs%aire exterior
100

(m3/h)

On,

Qe és el cabal d’aire exterior en metres cúbics per hora.

Qs és el cabal d’aire d’impulsió en metres cúbics per hora.

Per tant, mesurant el cabal de l’aire d’impulsió i coneixent el percentatge d’aire exterior, es
pot determinar el cabal d’aire exterior.

El cabal d’aire impulsat es mesura de manera indirecta mesurant la velocitat de sortida de
l’aire, o de manera directa mesurant el cabal. En tots dos casos, s’utilitzen anemòmetres,
però, en el segon, porten a més campanes que es col·loquen sobre les boques de sortida
d’aire i donen directament el cabal.

• A partir de la velocitat de renovació de l’aire del local, procediment vàlid
tant si la ventilació és natural com a mecànica.

Una vegada obtingut el cabal total d’aire exterior, caldrà dividir-lo pel
nombre de treballadors o ocupants, ja que els valors establerts per l’RD
486/97 són per a cabal d’aire net subministrat per treballador.

2.5 Valoració estimada del disconfort derivat de la qualitat de l’aire
interior

El Departament de Treball de la Generalitat proposa una metodologia per estimar
del disconfort derivat de la qualitat de l’aire interior. Aquesta metodologia no
s’aplica al llocs de treball amb contaminació específica com laboratoris, granges
d’animals...

És necessari implantar un programa
de manteniment i revisió del sistema
de climatització.
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El procediment bake out es
realitza una vegada

acabada la instal·lació i
decoració de l’edifici i abans

de la seva ocupació.
Consisteix a augmentar la
temperatura per facilitar al

màxim l’emissió de
contaminants químics i

posteriorment eliminar-los
per ventilació. Aquest
procediment sol durar

diversos dies. La pràctica
revela resultats variables
segons els materials i el

procediment adequat.

El mètode del Departament de Treball s’aplica en aquells llocs on un
percentatge superior al 20% dels treballadors perceben la qualitat de l’aire
interior com a inacceptable just després d’haver entrat al recinte. En aquests
casos cal conèixer les fonts dels contaminants ambientals.

El mètode del Departament de Treball considera els paràmetres següents:

• Materials de construcció i de decoració.

• Característiques i qualitat del sistema de calefacció, ventilació i aire condi-
cionat.

• Tipus d’activitat desenvolupada a l’interior de l’edifici i substàncies usades
a l’activitat.

• Nivell d’ocupants.

• Grau de manteniment de l’edifici.

A continuació s’han d’identificar els tipus de contaminants presents, concreta-
ment:

• Contaminants químics.

• Olors.

• Contaminants biològics.

Es determina la repercussió que poden tenir per a les persones exposades, aspecte
que es precisa quantitativament a través de les taules que el mateix mètode
incorpora. Hi ha també uns criteris correctors per tenir en compte. Valorats tots
els factors d’1 a 4 punts, i sumats els factors que prèviament han estat agrupats
als quatre blocs següents: Contaminants químics, Olors, Contaminants biològics
i Qualitat d’aire deficient; es comparen amb unes taules que ens indiquen el grau
d’intensitat de cada un dels blocs. Tenint en compte aquesta intensitat juntament
amb el temps d’exposició el mètode ens ofereix l’estimació del risc de cada un
dels quatre blocs.

2.5.1 Mesures de control de la qualitat d’aire interior

Les accions preventives a realitzar en les fases de disseny i aplicació del sistema,
com també als seus diferents components, són diverses. A més s’ha d’actuar
incidint en la formació i informació dels treballadors.

Podem destacar les accions següents:

1) Accions en el disseny i ubicació del sistema. La primera actuació sorgeix
en la fase de disseny, ubicació i instal·lació del sistema concorde al nombre de
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treballadors i a les tasques que van realitzar, al clima de la zona, a la qualitat de
l’aire exterior de la zona on està ubicat...

S’han d’evitar, en la mesura possible, totes les fonts de contaminació exterior, per
a això les preses d’aire, amb les seves reixetes adequades, han d’estar localitzades
en zones altes (terrasses i terrats). Les preses han de ser oposades a les zones
d’expulsió i s’ha de tenir en compte la direcció dels vents de la zona. No han
de ser a prop de la sortida de l’aire del garatge, ni de les torres de refrigeració.
Referent a això cal afegir que l’aire extret dels locals on hi ha les fotocopiadores,
les cuines, els lavabos, laboratoris, sales de fumadors, garatges, etc., no es pot
recircular, sinó que s’ha d’expulsar a l’exterior.

2)Accions sobre elsmaterials. Cal seleccionar bé les característiques dematerials,
productes i equips perquè no siguin per si mateixos focus contaminants químics.
S’hauria de saber la composició química d’aquells i les taxes d’emissió dels
contaminants i les seves conseqüències per a la salut. S’han de substituir productes
i elements contaminants.

Exemples de materials contaminants

Aquests són alguns exemples de materials contaminants:

• Humidificadors de gotes d’aigua per vapor.

• Materials de construcció, decoració, aïllaments i mobles espatllats, defectuosos, o de mala
qualitat per altres que no emetin contaminants.

• Material d’oficina, com per exemple correctors, coles retoladors..., d’equips i accessoris
capaços d’acumular pols, per altres que no contaminin o no afavoreixin la contaminació.

• Contaminants adhesius i materials que tinguin grans superfícies d’emissió.

3) Accions sobre el focus emissor del contaminant. S’han de tenir en compte les
accions següents:

• Extracció localitzada del contaminant, neteja de brutícies quan es produei-
xi...

• Eliminació de les humitats degudes a filtracions, a goteres i a filtracions.
Les que resulten de les condensacions als conductes d’aire es poden evitar
si s’aïllen bé els conductes.

• Eliminació de moquetes i entelats. No solament són fonts de contaminació
que alliberen VOC, fibres i altres substàncies que els constitueixen, sinó que
a mésabsorbeixen contaminants d’altres procedències i els tornen a emetre.

• Efectuar operacions d’aïllament entre el contaminant i el receptor.

4) Accions sobre el medi. S’han de tenir en compte les accions següents:

• Utilitzar en la mesura possible la ventilació general per dilució, procurant
que l’aire exterior sigui net i en quantitat suficient.

S’ha de fer atenció per
segellar esquerdes i
entrades no desitjades dels
locals.

El mobiliari emet més
quantitat de contaminants
després de les primeres
setmanes de la seva
fabricació.

Accions d’aïllament

Aquestes són algunes accions
d’aïllament:

• Recobrir la fusta
premsada per reduir
l’emissió de
formaldehid.

• Utilitzar productes
segellants.

• Les fotocopiadores
s’han d’ubicar en locals
especials dotats de
sistemes d’extracció
localitzada d’aire.

• L’aire d’extracció no
s’ha de recircular.
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No s’ha de superar el
nombre de persones per a

qui s’ha dissenyat el
sistema de ventilació.

Ús d’ionitzadors

De vegades per a l’eliminació de
partícules de l’aire dels recintes

tancats s’empren ionitzadors.
Aquests generen ions negatius

que fan que les partícules siguin
atretes per les parets, terres,

mobles, cortines. El seu
inconvenient és que poden

produir ozó amb l’aire.

Les NTP 289, 290 i 380
tracten específicament la

síndrome de l’edifici malalt.

• Mantenir a l’edifici una lleugera pressió positiva respecte a l’atmosfera
circumdant.

• És molt recomanable instal·lar un prefiltre per a partícules gruixudes.

S’ha de mantenir sempre el cabal de ventilació exigit per l’RD 486/ 97. Per
això s’han de tenir en compte les taxes d’ocupació dels diferents locals. S’ha
d’evitar l’excés d’ocupació.

• Controlar l’equilibrat del sistema: per cada difusor ha d’entrar la quantitat
d’aire establerta segons el grau d’ocupació del local.

• Instaurar un programa de manteniment adequat del sistema: controlar les
operacions d’inspecció, neteja, calibratge dels diferents elements i substitu-
ció. En les operacions de neteja de l’aire s’ha de vigilar freqüentment l’estat
dels filtres.

5) Actuacions sobre els treballadors. S’han de tenir en compte les accions
següents:

• Realització de les operacions de neteja i manteniment fora de l’horari laboral
normal. Després cal ventilar adequadament.

• Els operaris del servei de manteniment han de portar els EPI apropiats per
fer la seva feina.

• Trasllats de persones sensibles a altres llocs o canvis de lloc de treball en
cas necessari.

2.6 La síndrome de l’edifici malalt

La síndrome de l’edifici malalt (SEE) és una manifestació col·lectiva patològica
d’una part dels ocupants d’alguns edificis.

L’OMS, el 1982, va definir el SEE com “fenomen que es presenta en certs
espais interiors no industrials i que produeix, en almenys un 20% dels
ocupants, un conjunt de símptomes com ara sequedat i irritació de mucoses,
maldecap, fatiga mental i hipersensibilitats inespecífiques, sense que les
seves causes estiguin perfectament definides.”

Entre les característiques comunes als edificis malalts tenim:

• És característic del SEE que els símptomes desapareguin en abandonar
l’edifici.
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• El SEE es dóna amb més freqüència entre els ocupants d’edificis amb
sistemes de ventilació mecànica o d’aire condicionat, però també pot afectar
els ocupants d’edificis ventilats de manera natural.

• Practiquen l’estalvi energètic i es mantenen relativament calents amb un
ambient tèrmic homogeni.

• El SEE no sol tenir una única causa. L’OMS assenyala una sèrie d’elements
que es repeteixen en el seu conjunt o de manera aïllada als edificis malalts
o edificis on s’ha donat el SEE:

– Ventilació mecànica i climatització.

– Superfícies interiors (parets, terres) recobertes amb material tèxtil.

– Materials i construcció de mala qualitat.

– Hermeticitat i manca de finestres practicables.

No s’ha de confondre la síndrome de l’edifici malalt amb altres patologies. En
concret, no és la síndrome de l’edifici malalt:

• Les malalties relacionades amb els edificis els símptomes i síndromes
específiques de les quals tenen una patologia precisa (infecció, asma,
intoxicació...) i que no apareixen progressivament i triguen més temps a
desaparèixer. La salut a curt termini estarà normalment amenaçada.

• La histèria col·lectiva.

• La síndrome de multisensibilitat química o intolerància ambiental idiopàti-
ca, encara que en les seves etapes inicials s’hi pugui trobar un SEE.

La simptomatologia és molt variada i es caracteritza per la presència d’un o
diversos símptomes inespecífics, de la pell, mucoses, sistema respiratori i/o
sistema nerviós central, units a la permanència a l’interior d’un edifici. Els
símptomes més significatius inclouen:

• irritació de les membranes mucoses dels ulls, nas i coll,

• ronquera, respiració dificultosa, refredats,

• eritemes,

• maldecap,

• fatiga mental,

• nàusees, marejos i vertígens,

• hipersensibilitats inespecífiques.

Origen de la síndrome de
l’edifici malalt

A començament de la dècada del
70 del segle anterior es va
començar a utilitzar aquest terme
per descriure la situació en la
qual els ocupants d’una
determinada àrea de treball
presentaven símptomes que
podran associar-se temporalment
a la seva permanència en aquest
lloc.

Símptomes oculars i nasals
del SEE

Els símptomes oculars de la
síndrome de l’edifici malalt
inclouen coïssor, enrogiment i
irritació, el que provoca, per
exemple, que els individus
implicats no poden fer servir
lents de contacte. Els símptomes
nasals inclouen congestió,
coïssor i abundant secreció
nasal, mentre que els que fan
referència al coll inclouen
sensació de sequedat.

Factors de risc del SEE

Hi ha molts factors de risc que
contribueixen a la síndrome de
l’edifici malalt: contaminants
ambientals, olors, soroll,
vibracions, ambient tèrmic,
humitat, ventilació, factors
psicosocials.
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SEE i sistema de ventilació

L’origen d’una deficient qualitat
de l’aire interior pot ser diferent
per a diferents edificis, podent

ser de vegades el mateix sistema
de ventilació.

Les causes específiques són desconegudes, si bé s’accepta que és conseqüència
d’un entrada insuficient d’aire fresc en l’ambient tancat. Però cal assenyalar que
hi ha poques proves sobre la validesa d’aquesta hipòtesi i els trastorns no sempre
es correlacionen amb el grau de ventilació.

Concretament, l’àrea de les superfícies amb materials llanosos, superfícies em-
paperades i la quantitat i proporció al·lergènica de pols del terra s’han relacionat
amb la incidència de trastorns.

Els bioaerosols no s’hi han associat de forma concloent, però s’han publicat tre-
balls en els quals se suggereix que les correlacions entre la síndrome i els processos
de refredament i humidificació eren degudes a la contaminació microbiana, i en
d’altres s’associa la síndrome amb el desenvolupament de fongs poc freqüents.
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3. La il·luminació i el color

La llum és una forma d’energia indispensable per a l’existència de la vida. Sense
llum no s’iniciaria la cadena tròpica dels aliments. Per a nosaltres, la llum a més
ens permet exercitar el sentit de la vista. Un percentatge molt important de la
informació es percep per la vista, i això fa que sigui la visió, potser, el sentit més
important de què disposem.

3.1 La il·luminació i el treball

Sempre que sigui possible, la llum natural és la més indicada per il·luminar
els espais de treball, encara que normalment requereixi ser complementada o
substituïda per llum artificial quan no garanteixi les condicions de visibilitat
adequades.

L’eficiència visual depèn estretament de la il·luminació. Un adequat sistema
d’il·luminació en els llocs de treball té per objecte afavorir la percepció de la
informació visual a fi d’augmentar l’eficiència, la seguretat i el benestar de les
persones.

Per aconseguir això, el condicionament de la tasca visual requereix que les
característiques de la il·luminació s’adeqüin tant a les exigències de la tasca com
a les necessitats de l’operador.

3.1.1 Condicions essencials del confort visual

Qualsevol activitat que es faci hauria de disposar de bona il·luminació. Per complir
aquest requisit general cal complir els requisits següents:

• Que la il·luminació sigui adequada a les característiques de l’activitat
afavorint al màxim la percepció visual i tenint en compte la tasca realitzada
i els riscos inherents a aquesta tasca.

• Que faciliti ambients visuals confortables per a la qual cosa cal tenir
en consideració una sèrie de factors visuals rellevants a més del grau
d’il·luminació o intensitat lluminosa. Esmentem alguns d’aquests factors:

Sorolla ha estat un dels
pocs artistes que s’ha
apropat al món laboral per
descriure’ns les seves
penoses condicions de
treball. Fixem-nos en
l’estudi que fa de la llum
natural: els seus rajos
directes, els seus reflexos,
les zones de penombra...
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Exigències visuals en el
treball

En el treball hi pot haver
exigències visuals com ara:

• Fixar la visió propera
en un punt fix.

• Canviar freqüentment
la distància
d’acomodació.

• Buscar detalls en zones
feblement il·luminades.

• Passar de zones molt
il·luminades a zones
amb poca il·luminació.

Infantesa de Crist de
Gerard Van Honthorst

El pintor holandès Gerad Van
Honthorst dignifica en un dels
seus millors quadres, Infantesa

de Crist, la realització del
treball. Fa un estudi de la

il·luminació localitzada en un
punt, la qual provoca ombres
intenses en el pla de treball.

– Mantenir una relació harmònica entre els objectes il·luminats i els de
penombra.

– Evitar ombres intenses.
– Evitar els reflexos i enlluernaments.
– Tenir en compte els colors de parets i mobiliari.

3.1.2 Conseqüències d’una il·luminació deficient

La manca d’un sistema d’il·luminació adequat pot portar conseqüències negatives
com la fatiga visual i els enlluernaments.

La fatiga visual és una disminució de la capacitat de percebre els estímuls
visuals a causa d’un esforç excessiu de l’òrgan de la vista.

Manifestacions somàtiques de la fatiga

Hi ha diverses manifestacions somàtiques de la fatiga:

• Inflamació local: coïssor, dolor, picor, enrogiment ocular i palpebral i augment del parpelleig i
llagrimeig, pesadesa de les parpelles, sequedat d’ulls.

• Visió defectuosa: borrosa o doble, intolerància a la llum, percebre halos acolorits al voltant
dels objectes, dificultat de convergència, debilitament de l’agudesa visual.

• Vertigen, cefalees.

Algunes recomanacions per evitar la fatiga visual són les següents:

• No fixar i mantenir la vista en un punt concret durant cert temps.

• No canviar freqüentment la distància d’acomodació.

• No buscar detalls en zones mal il·luminades.

• No passar bruscament de zones il·luminades dèbilment a d’altres amb gran
intensitat, i viceversa.

Molts errors i accidents tenen com a causa immediata o mediata una apreciació
visual incorrecta, associada de vegades amb una il·luminació deficient. Això
comporta una disminució de la producció i dels nivells de qualitat.

L’enlluernament

L’enlluernament és la situació lluminosa que ocasionamalestar visual o una
reducció de la capacitat de percebre detalls o objectes i que es produeix per
una distribució inadequada de luminàncies, per un valor elevat d’aquestes o
per un contrast excessiu.
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L’enlluernament és reversible però augmenta les exigències dels músculs oculars
i contribueix a l’aparició de la fatiga visual.

Mesures per evitar els enlluernaments

A fi de prevenir l’enlluernament es recomanen els límits següents de luminància per a les
fonts de llum situades dins del camp visual:

• Fonts de petites dimensions serà de 2.000 cd/m2.

• Fonts extenses serà de 500 cd/m2.

Per evitar l’enlluernament per reflexió hi ha principalment dos procediments:

• Situar les fonts de llum respecte a l’operador de manera que les reflexions no es dirigeixin
cap als seus ulls.

• Emprar, en la mesura del possible, acabats d’aspecte mat a les superfícies susceptibles de
produir reflexos.

L’enlluernament directe es pot prevenir apantallant les lluminàries amb plafons o
altres sistemes que impedeixin la visió directa de la làmpada o utilitzant persianes,
cortines o tendals, a les finestres. L’apantallament s’hauria d’efectuar a totes
aquelles làmpades que puguin ser vistes, des de qualsevol zona de treball, sota un
angle menor de 45° respecte a la línia de visió horitzontal. Una altra mesura per
prevenir l’enlluernament directe és evitar que les fonts de llum brillants: finestres,
lluminàries... no quedin davant els ulls del treballador.

Les lluminàries s’han d’apantallar si
han de ser vistes en angles inferiors
a 45°.

Per evitar l’enlluernament per reflexió s’han de col·locar les lluminàries de manera
que la seva llum incideixi lateralment sobre el pla de treball. En general, és
recomanable que la il·luminació arribi al treballador per ambdós costats a fi
d’evitar també les ombres molestes quan es treballa amb ambdues mans. També
s’han d’emprar lluminàries amb difusors, com també sostres i parets de tons clars,
especialment quan la tasca requereixi la visualització d’objectes polits i per últim,
evitar la col·locació de superfícies reflectores a l’entorn.

3.1.3 El manteniment de les lluminàries

Tota empresa ha d’haver instaurat un bon sistema de manteniment ja que en cas
que no es duguin a terme aquestes operacions, l’acumulació de pols i la disminució
de l’eficàcia de la lluminària ocasionen una important pèrdua de llum.

La neteja s’ha de realitzar amb la freqüència suficient per evitar reduccions del
nivell d’il·luminació superiors al 20% durant l’interval de les dues neteges.

La disminució del flux lluminós per envelliment varia molt d’uns tipus de
làmpades a d’altres. El fabricant ha de facilitar aquesta informació a fi de tenir-la
en compte en el càlcul del projecte de la instal·lació i del seu manteniment.

La luminància màxima
tolerable per a la visió
directa és de 7.500 cd/m2.

Producció de
l’enlluernament

L’enlluernament es pot produir
de forma directa, quan la
luminancia de les lluminàries o
de les finestres és excessiva en
relació amb la luminància
general existent a l’interior del
local (enlluernament directe).
També es pot produir de forma
indirecta, quan les fonts de llum
es reflecteixen sobre superfícies
polides (enlluernament per
reflexos).

Acumulació de pols en les
lluminàries

L’acumulació de pols a les
lluminàries depèn de diversos
factors: temperatura, textura,
angle d’inclinació, tipus de
tancament...

Les lluminàries obertes per la
seva part inferior i tancades per
dalt acumulen menys quantitat
de pols.

L’acumulació de pols en parets i
sostres contribueix a la
depreciació de la llum per reduir
el nivell de reflexió.
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En la secció “Annexos”
disposeu d’un document

sobre les nocions
elementals d’il·luminació i

les seves magnituds.

Normatives sobre
il·luminació

La referència reglamentària
sobre la il·luminació està

continguda en l’RD 486/97 i les
referències tècniques en una
àmplia xarxa de normes de

diversos organismes competents:
UNE 72163-84; UNE

72112-85...

S’ha de tenir en consideració que les làmpades incandescents no solen dismi-
nuir la seva eficàcia significativament, en canvi, sí que passa en els sistemes
d’il·luminació per fluorescència.

3.2 Factors que influeixen en la visió

Els principals factors que influeixen en la visió, i que des del camp ergonòmic ens
interessa considerar, són el nivell i la uniformitat de la il·luminació, l’equilibri de
luminàncies, els enlluernaments i la percepció dels colors i les formes.

3.2.1 Nivell d’il·luminació

Per disposar d’una il·luminació adequada s’han de considerar una sèrie de factors
entre els quals els més importants són els següents: naturalesa de l’activitat
desenvolupada, mida dels objectes i els seus detalls, distancia entre l’ull i l’objecte,
factor de reflexió de l’objecte o equip de treball, contrast entre fons i objecte i l’edat
del treballador.

Punt 3 de l’annex IV de l’RD 486/97

“Els nivells mínims d’il·luminació dels llocs de treball són els establerts a la taula 3.1.

Taula 3.1.

Zona o part del lloc de treball Nivell mínim d’il·luminació (lux)

Zones on s’executin tasques amb:

Baixes exigències visuals 100

Exigències visuals moderades 200

Exigències visuals altes 500

Exigències visuals molt altes 1.000

Àrees o locals d’ús ocasional 50

Àrees o locals d’ús habitual 100

Vies de circulació d’ús ocasional 25

Vies de circulació d’ús habitual 50

Aquests nivells mínims s’han de duplicar quan es presentin les circumstàncies següents:

1. En les àrees o locals d’ús general i en les vies de circulació, quan per les seves
característiques, estat o ocupació, hi hagi riscos apreciables de caigudes, xocs o altres
accidents.

2. A les zones on s’efectuïn tasques, quan un error d’apreciació visual durant la realització
d’aquestes pugui comportar un perill per al treballador que les executa o per a tercers o
quan el contrast de luminàncies o de color entre l’objecte a visualitzar i el fons sobre el qual
es troba sigui molt feble.
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Malgrat el que s’ha assenyalat en els paràgrafs anteriors, aquests límits no són aplicables
en aquelles activitats la naturalesa de les quals ho impedeixi.”

Fem algunes precisions sobre el punt 3 de l’annex IV de l’RD 486/97:

Figura 3.1. Nivells d’il·luminació requerida segons
la edat de l’observador

• A les zones incloses en els punts anteriors a i b, s’hauria d’haver previst
aquesta exigència en el moment de realitzar l’avaluació dels seus riscos.

• La il·luminació també hauria de ser incrementada per als treballadors que
requereixin un nivell de llum superior al normal, com a conseqüència de la
seva edat o d’una menor capacitat visual. Fixeu-vos en la figura 3.1.

• La taula que acompanya al punt 3 de l’annex es pot completar amb altres
criteris tècnics com els establerts per les normes UNE 72-163-84 i UNE 72-
112-85 que estableixen deu categories de tasques amb el rang dels nivells
d’il·luminàncies recomanades.

Hi ha diverses taules que proporcionen els nivells mínims d’il·luminació per a
diferents tipus d’activitats i tasques. Així, per exemple, la Comissió Internacional
per a la Il·luminació (CII) estableix els nivells reflectits a la taula 3.2.

Taula 3.2. Nivells d’il·luminació recomanats per la CII

Nivell mínim d’il·luminació (lux) Classe de tasca o activitat

20-30-50 Àrees exteriors de treball o zones de circulació.

50-100-150 Àrees utilitzades durant breus període de temps.

100-150-200 Locals de treball no usats de manera contínua.

200-300-500 Tasques amb exigències visuals petites.

300-500-750 Tasques amb exigències visuals mitjanes.

500-750-1.000 Tasques amb exigències visuals rellevants.

750-1.000-1.500 Tasques amb exigències visuals difícils.

1.000-1.500-2.000 Tasques amb exigències visuals particulars.

Més de 2.000 Realització de tasques de gran precisió visual.

Nivells d’il·luminació

En l’apartat IV de l’annex A de
la Guia tècnica de l’RD 486/97
es poden consultar els nivells
d’il·luminació aplicables a
moltes activitats concretes.
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La intensitat d’il·luminació
es representa amb la lletra

E. La seva unitat de mesura
és el lux.

En la taula 3.2 es proporciona una gamma de tres nivells d’il·luminació per a cada
classe de tasca o activitat. Els valors més grans haurien de ser utilitzats en les
circumstàncies següents:

• Quan els factors de reflexió o els contrasts de la tasca siguin molt petits.

• Quan la conseqüència dels errors comporta un cost elevat.

• Quan la tasca que es fa és de difícil execució.

• Quan la qualitat i el rendiment productiu té una gran importància.

• Quan l’imposa la capacitat visual reduïda del treballador.

Els valors més baixos de la gamma poden ser utilitzats en les circumstàncies
següents:

• Quan els factors de reflexió o els contrasts de la tasca siguin molt elevats.

• Quan la velocitat o la precisió tenen una importància secundària.

• Quan la tasca es fa de manera ocasional.

3.2.2 Uniformitat de la il·luminància

Els nivells d’il·luminació dels llocs de treball han de ser el més uniformes possibles
per facilitar el confort visual i evitar enlluernaments. La normativa estableix unes
diferències màximes d’il·luminació que no s’han de sobrepassar.

Punt 4 de l’annex IV de l’RD 486/97

“La il·luminació dels llocs de treball haurà de complir, a més, pel que fa a la seva distribució
i altres característiques, les condicions següents:

La distribució dels nivells d’il·luminació serà el més uniforme possible.”

La Guia tècnica de l’RD 486/97 precisa les relacions d’il·luminació que hi ha
d’haver entre les diverses zones d’un lloc de treball i les de les zones adjacents en
relació amb el lloc de treball.

• Grau mig d’uniformitat de luminància. Els valors de la uniformitat de la
il·luminació depenen de la relació que hi ha entre la il·luminància mínima i
la il·luminància mitjana. És a dir, el punt 4 de l’annex IV de l’RD 486/97
es refereix al grau mig d’uniformitat d’il·luminància. La fórmula del grau
mitjà d’uniformitat d’il·luminància és:

UEmed =
Emin

Emed
≥ 0, 8

En els llocs de treball es recomana que aquesta uniformitat sigui igual o major a
0,8.
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Exemple sobre uniformitat d’il·luminància en un lloc de treball

Si el nivell mig d’il·luminació d’un lloc de treball és de 600 luxs, la zona amb menor nivell
d’il·luminació d’aquest lloc ha de ser com a mínim igual o més gran que 480 luxs.

• Grau extrem d’uniformitat d’il·luminància. El nivell d’il·luminació als
voltants ha d’estar en relació amb el nivell que hi ha a l’àrea de treball.
En àrees adjacents, encara que tinguin necessitats d’il·luminació diferents,
no hi ha d’haver nivells d’il·luminació gaire diferents; es recomana que els
esmentats nivells no difereixin en un factor major de cinc; per exemple,
l’accés i els voltants d’una zona de treball el nivell d’il·luminació del qual
sigui de 500 luxs, hauria de tenir una il·luminació, almenys, de 100 luxs.

UEext =
Emin

Emed
≤ 1

5

3.2.3 Equilibri de luminàncies o contrast entre objectes

Punt 4.b de l’annex IV de l’RD 486/97

“4. La il·luminació dels llocs de treball ha de complir, a més, pel que fa a la seva distribució
i altres característiques, les condicions següents:

[...]

b. S’ha de procurar mantenir uns nivells i contrasts de luminància adequats a les exigències
visuals de la tasca, evitant variacions brusques de luminància dins de la zona d’operació i
entre aquesta i els seus voltants. “

Quan la lluminositat de la tasca és molt diferent de la de l’entorn es pot produir
una reducció de l’eficiència visual i l’aparició de fatiga, com a conseqüència de la
repetida adaptació dels ulls.

Les relacions de luminància que haurien de ser considerades són:

• Entre la tasca i el seu entorn immediat. Es recomana que la luminància de
l’entorn immediat sigui menor que la de la tasca però no inferior a 1/3.

• Entre la tasca i l’entorn allunyat. En aquest cas es recomana que la relació
de luminàncies no sigui superior a 10 ni inferior a 1/10.

Algunes mesures per buscar l’equilibri de luminàncies poden ser:

• Controlar la reflectància de les superfícies de l’entorn i els nivells
d’il·luminació elegint els colors adequats. Fixeu-vos que a la taula 3.3
l’ordre de contrast de colors en criteri descendent.

• No utilitzar fonts de llum que perjudiquin la percepció dels contrasts, de
la profunditat o de la distància entre objectes a la zona de treball, i que
produeixin una impressió visual d’intermitència o que puguin donar lloc a
efectes estroboscòpics.

La unitat de mesura de la
luminancia és la candela
per metre quadrat (cd/m2).

En la secció “Annexos”
s’inclou una escala
orientativa de nivells de
luminàncies en ambients
interiors.
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Es’expressa en luxs, és una
magnitud adimensional i π =

3,1416.

Taula 3.3. Contrast de colors en ordre decreixent

Color de l’objecte Color de fons

Negre Groc

Verd Blanc

Vermell Blanc

Blau Blanc

Blanc Blau

Negre Blanc

Groc Negre

Blanc Vermell

Blanc Verd

Blanc Negre

Coneixent el nivell d’il·luminació en luxs (E) i l’índex de reflectància d’una
superfície es pot calcular el seu nivell de luminància aplicant la fórmula següent:

L = E×ρ
π

La reflectància ens mesura el grau en el qual la llum que incideix sobre una
superfície al seu torn és reflectida per aquesta. És una proporció entre la
luminància d’una superfície i el nivell d’il·luminació que incideix.

Aquest coeficient (comprès entre 0 i 1) és la proporció entre el flux lluminós tornat
per la superfície i depèn del color i de l’estat de la superfície.

Exemples de conversió d’unitats lluminoses

Amb una il·luminació de 500 luxs, un foli de color negre amb % = 0,05 i un foli blanc amb %
= 0,8 tindran unes luminàncies de 8 i 127 cd/m2, respectivament.

Índexs de reflectàncies recomanats

Es recomana per als sostres valors de reflectància superiors a 0,7 (colors blancs o molt
clars) i per a les parets entre 0,3-0,8, segons el nivell d’il·luminació que rebin (colors pastís
clar) encara que les molt reflectores poden donar problemes d’enlluernaments en nivells
d’il·luminació superiors a 500 luxs. Per exemple, per a instal·lacions de 1.000 luxs es
recomana que les parets tinguin de 0,4 a 0,6 per la qual cosa s’hauran d’utilitzar colors
una mica més foscos.

Respecte a la parets es recomana que no superin els 750 luxs i que la luminància no superi
la de l’àrea de treball.

El mobiliari hauria de tenir un factor de reflexió entre el 0,2 i el 0,5 ja que els colors
excessivament clars poden provocar enlluernaments -colors mate en fusta tons clars o
mitjos. No són recomanats els acabats foscos i/o brillants. Per als terres és suficient un
0,25.
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3.3 Sistemes d’il·luminació. La llum natural

Aprofitar la llum solar a la feina aporta grans beneficis però lamentablement la
seva utilització és limitada al món laboral ja que comporta limitacions pròpies de
la seva naturalesa (permanents canvis de direcció, diferent intensitat d’il·luminació
segons condicions atmosfèriques i posició del sol que oscil·la des de 0 a 120.000
luxs) i a més hi ha zones que requereixen la utilització de la llum artificial.

En la taula 3.4 i la taula 3.5, a tall de referència, es donen uns valors
d’il·luminàncies i luminàncies de la llum natural.

Taula 3.4. Il·luminàncies

Il·luminació natural Nivell d’il·luminació

Migdia estiu cel clar 120.000 luxs

Migdia estiu amb cel cobert 20.000 luxs

Nit amb lluna 0,25 luxs

Nit sense lluna 0,01 luxs

Taula 3.5. Luminàncies

Brillantor natural Nivell de luminància

Sol 150.000 cd/cm2

Cel clar 0,3 a 0,5 cd/cm2

Cel cobert 0’03 a 0’1 cd/cm2

Lluna 0’25 cd/cm2

L’aprofitament de la llum solar no passa desapercebut per al RD 486/97 que en
l’annex IV, punt 2, el tracta expressament.

Punt 2 de l’annex IV de l’RD 486/97

“Sempre que sigui possible, els llocs de treball han de tenir una il·luminació natural, que s’ha
de complementar amb una il·luminació artificial quan la primera, per si sola, no garanteixi
les condicions de visibilitat adequades. En aquests casos s’ha de fer servir preferentment
la il·luminació artificial general, complementada al seu torn amb una de localitzada quan en
zones concretes es requereixin nivells d’il·luminació elevats.“

L’aprofitament de la llum solar té una sèrie d’avantatges:

• Estalvia energia.

• La qualitat de la llum és superior: reproducció cromàtica, estabilitat del flux
lluminós, tonalitat de la llum.

• Satisfà la necessitat psicològica de contacte visual amb l’exterior.

Tanmateix, no està exempta d’inconvenients:

• Sol produir enlluernaments si no estan ben dissenyats els llocs de treball.
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Sistema adequat
d’il·luminació i colors

S’ha d’aprofitar al màxim les
entrades de llum natural però

sempre serà necessari
complementar-la amb
il·luminació artificial.

Els colors clars de parets i
sostres milloren les condicions
d’il·luminació i l’atmosfera del

lloc de treball.

• És insuficient per il·luminar les zones allunyades de l’entrada del flux.

• És variable al llarg del dia i de l’any

• Només es pot fer servir en hores diürnes

• Ha de ser controlada amb persianes, cortines, claraboies... per facilitar la
seva millor difusió i evitar enlluernaments i forts contrasts

La llum natural requereix ser
complementada amb il·luminació

artificial.

Per obtenir els nivells d’il·luminació necessaris cal disposar de buits i
finestres amb prou superfície envidriada.

3.3.1 Mesurament dels nivells d’il·luminació natural

Els nivells d’il·luminació natural es poden mesurar mitjançant dos procediments,
bé pel factor de dia o per l’índex d’envidriament:

• Mètode del factor de dia. Aquest procediment es basa en el principi
elemental que en qualsevol punt d’un local el nivell d’il·luminació és
proporcional al nivell d’il·luminació que hi hagi a l’exterior. El factor de
dia és una relació entre la il·luminació horitzontal en un punt del local i la
il·luminació horitzontal de l’exterior. Sol expressar-se en percentatge.e =
Ei

Eex
× 100

Se sol prendre com a valor de referència per a il·luminació exterior el de
5.000 luxs, per la qual cosa es requereix un factor de dia del 10% per
obtenir una il·luminació interior de 500 luxs, però hem de considerar que
amb la brutícia de finestres, envidriaments defectuosos... disminueixen la
il·luminació natural interior en un 25% per la qual cosa cal augmentar el
factor de dia per tenir una il·luminació real interior natural de 500 luxs.

• Mètode de l’índex d’envidriament. Aquest índex relaciona la superfície
total envidriada d’un local (T ) que rep llum solar exterior i la superfície
en planta d’aquest (S).I = T

S Aquest índex sol variar entre 10 i 50 essent
preferibles índexs més elevats com més precisió exigeixin les tasques que
cal fer. En la taula 3.6 es mostren índexs per a diferents activitats.

Taula 3.6. Índex d’envidriament

Treball Índex

Pintura normal 10 a 50

Pintura fina 50

Estampació 15

Fusteria 15

Envernissament 20
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Taula 3.6 (continuació)

Treball Índex

Impressió 30

Gravat de matrius 50

Foses 10 a 15

3.3.2 Entrades de llum natural

La il·luminació natural es pot aconseguir a partir de dues posicions de
la superfície envidriada: bé lateralment (per finestres) o bé zenitalment
(sostres).

La llum lateral és adequada per a locals de baixa alçària, entre 2,5 a 3 m Aquest
tipus d’il·luminació no és adequat per als llocs allunyats de les entrades de llum.

Cal estudiar l’orientació de l’entrada de la llum ja que cada pla presenta les seves
particularitats i s’ha de considerar tant la llum natural directa que ens arriba del cel
com la llum reflectida de l’exterior juntament amb la llum reflectida de l’interior.

Aquest tipus d’il·luminació es pot millorar amb aquestes mesures:

• Finestra tan alta i ampla com sigui possible i convenient i amb mínima
amplada de la llinda per facilitar entrada de llum.

• La vora inferior de la finestra no ha de quedar per sota del pla de treball per
evitar enlluernaments.

• La llum ha d’entrar per la zona esquerra per evitar ombres sobre el pla de
treball. No ha d’entrar mai de davant la posició de treball.

• Cal tenir en compte l’orientació de les entrades de la llum. Cada pla
d’entrada té les seves pròpies peculiaritats.

• Cal utilitzar persianes o altres sistemes per disminuir luminància i radiació
tèrmica.

• Les vidrieres han de ser elegides tenint en compte el confort visual, tèrmic
i acústic.

La llum zenital consisteix a deixar a la coberta un buit -horitzontal, vertical o
inclinatsobre el qual es col·locarà un material transparent o vidriera. És acon-
sellable per a locals d’alçària superior a 4,5 m, encara que es pot completar amb
llum lateral en locals de poca profunditat. En locals entre 3 a 4 m d’alçària l’opció
entre llum zenital i lateral dependrà del fons, amplada i forma constructivament i
lògicament de la naturalesa de les tasques realitzades.

Orientacions d’entrada de
llum

Hi ha diverses orientacions
d’entrada de la llum:

• Nord: il·luminació
uniforme. Poca entrada
d’energia calorífica.

• Est: es necessiten
para-sols mòbils perquè
siguin eficaços.

• Sud: és necessari
col·locar para-sols
horitzontals, teuladells,
balcons...

• Oest: presenta
condicions semblants a
la llum de l’est, encara
que amb menys
incomoditats.

La llum solar pot assolir els
650 W/ m2 × h.

En l’empresa és necessari
complementar la llum
natural amb un adequat
sistema de llum artificial.
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3.4 La llum artificial

La producció de llum, amb independència del mètode utilitzat, prové de l’emissió
de radiació electromagnètica en l’espectre visible. Aquesta radiació es produeix
pel pas dels electrons de la capa exterior dels àtoms a un nivell d’energia inferior.
Les formes de producció de llum es poden classificar segons lamanera d’alterar els
electrons. Se’n distingeixen en general dos tipus característics: la incandescència
i la luminescència, si bé aquesta última adopta varietat de formes.

Vegem els sistemes més comuns d’il·luminació artificial utilitzats a les empreses:

• Incandescència. Es produeix en circular un corrent per un filament
(normalment de wolframi), que s’escalfa i es posa incandescent. L’esmentat
filament emet llum i calor. També es coneix aquest fenomen per termora-
diació. Observeu en la figura 3.2 els diferents components d’una bombeta
d’ús comú.

Figura 3.2. Components d’una làmpada incandescent normal

Les làmpades halògenes també són làmpades incandescents

Les làmpades halogenades són un tipus especial de làmpada incandescent. En aquestes
làmpades s’introdueix un gas de farcit inert junt amb una petita quantitat de iode, en forma
de iodur, l’efecte de la qual és retardar el deteriorament produït per l’evaporació del filament.
A causa d’això, aquestes làmpades poden funcionar amb temperatures de filament més
elevades, la qual cosa proporciona una tonalitat de la llum més blanca i una eficiència
energètica més elevada (es poden obtenir entorn dels 35 lúmens/vat). També la vida
mitjana de la làmpada és més gran que en les estàndard.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 59 Els factors ambientals

• Luminescència. És tota radiació visible sempre que no sigui produïda per
incandescència. Si la font és elèctrica es diu electroluminescència i si la
llum es produeix per absorció de les radiacions ultraviolades d’un gas es
diu fotoluminiscència. Aquest últim grup es pot dividir en fluorescència i
fosforescència.

La fluorescència és la propietat d’algunes substàncies per la qual absorbeixen
radiacions d’una determinada longitud d’ona i emeten al seu torn radiacions visi-
bles d’ona diferent. Així funciona la làmpada fluorescent on la llum produïda emet
una gran potència de radiació ultraviolada (no visible) però la capa fluorescent que
recobreix tota la paret de l’interior del tub transforma la radiació ultraviolada en
altres radiacions visibles de més longitud d’ona.

El flux de llum emès per les làmpades fluorescents (com en totes les
làmpades de descàrrega alimentades amb corrent altern) fluctua amb una
freqüència igual al doble de la freqüència de la xarxa elèctrica, que és de 5
:title:Hz a Europa. Això pot donar lloc a parpellejos i efectes estroboscòpics
que han de ser atenuats mitjançant diferents sistemes.

En la figura 3.3 observeu part dels components d’un tub fluorescent.

Figura 3.3. Extremitat d’un tub fluorescent habitualment utilitzat en il·luminació

La fosforescència es produeix en emetre una substància una llum en determinada
longitud d’ona després d’absorbir radiacions electromagnètiques de menys longi-
tud d’ona. Una altra forma de luminescència és la quimioluminiscència, que està
produïda per una reacció química.

En la taula 3.7, indiquem les característiques dels diferents tipus de làmpades i la
seva adequació a activitats concretes.

Efecte estroboscòpic

L’efecte estroboscòpic és la
il·lusió visual produïda als
objectes en moviment quan
s’il·luminen amb llum fluctuant.
A causa d’aquest efecte, quan la
freqüència amb què fluctua la
llum se sincronitza amb la
freqüència de rotació d’un volant
aquest sembla immòbil. Si la
sincronització no és perfecta pot
semblar que aquest gira
lentament en un o altre sentit.



Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball 60 Els factors ambientals

Taula 3.7. Característiques de les làmpades

Tipus de làmpades Adequades Inadequades Característiques

Incandescent Per completar llum
natural ocasionalment.
Realçament d’objectes
(làmpades reflectores).
Si es necessita només
un feix de llum potent.
Senyalització.
En zones que exigeixin
que la llum s’hagi de
dirigir a una direcció
concreta.
Apreciar i discriminar els
colors.

Per a il·luminació
general de locals, naus
industrials.
Per a espais que
requereixin alts nivells
d’il·luminació.
En general, per a locals
amb alçària superior a 4
m.

Rendiment lluminós baix
-8 a 20 lm/ W (Molta
pèrdua de calor i en
altres radiacions no
visibles).
Rendiment cromàtic:
índex de reproducció
cromàtic entre 85 i 100,
d’espectre continu.
Temperatura de color:
2.100 a 3.200 K. Llum
càlida.
Poca durada,
aproximadament unes
1.000 hores.
Engegada immediata.
No parpellejos.

Fluorescent Instal·lacions
d’il·luminació general
per la seva alta eficàcia i
llarga durada: tot tipus
de locals públics i de
treball, oficines, sales
control...
Es poden aconseguir
gran varietat de colors
de llum.
Econòmica.

En espais o llocs de
treball on els objectes en
moviment puguin produir
la sensació d’estar
aturats (produït per
l’efecte estroboscòpic).
No obstant això es pot
corregir aquest efecte
adaptant degudament el
sistema d’il·luminació
fluorescent.
Per utilitzar com a
il·luminació localitzada
per augmentar la fatiga
visual.

Rendiment lluminós
entre 40 i 90 lm/ W.
Algunes arriben a
superar els 100 lm/W.
Rendiment cromàtic:
índex de reproducció
variable segons la
composició de la
substància fluorescent.
Temperatura de color:
3.000 a 6.000 K segons
tipus.
Llarga durada (8.000 h).
Produeix efecte
estroboscòpic.

Vapor mercuri a alta
pressió

Enllumenat públic.
Enllumenat industrial
molt recomanat en naus
de més de 5 o 6 m
alçària.
Grans zones obertes,
zones perimetrals de les
fàbriques, foses,
pedreres...

No són recomanables
en llocs de treball on
sigui una exigència
crítica la discriminació
de color, a causa del seu
baix rendiment cromàtic.

Rendiment lluminós molt
alt.
Rendiment cromàtic
baix: 40 a 69 (predomini
del blau).
Temperatura de color:
entre 3.000 i 4.500 K
-acceptable.
Llarguíssima durada.

Vapor de soci baixa i
alta pressió

Baixa pressió en molls,
zones de trànsit,
aparcaments,
perímetres... i allí on
l’economia sigui més
important que el color.
Alta pressió: en
exteriors i en naus
industrials de sostres
elevats.

Les de baixa pressió en
llocs que requereixin
una mínima
discriminació de colors.

Rendiment lluminós
altíssim en baixa
130-180 lm/W i molt alt
en alta pressió.
Rendiment cromàtic
baix: 20 a 30 (baixa)
(llum monocromàtica) i
40 a 69 en alta.
Temperatura de color
sobre 2.500 en
làmpades d’alta pressió.
Llarguíssima durada.

Halogenurs metàl·lics Molt utilitzades en
ambients industrials pel
seu elevat rendiment i
els tons de llum
acceptables i
especialment
recomanada en el tracte
de color pel seu
rendiment cromàtic
(pròxim a la llum solar).

Rendiment lluminós alt:
entre 85 i 100 lm/W.
Rendiment cromàtic
molt alt: valors propers
al 98.
Temperatura de color:
sobre 6.000 K.
Llarga durada.
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3.4.1 Diferents sistemes d’il·luminació

Hi ha llocs de treball que només requeriran un sistema d’il·luminació general
uniforme però d’altres exigiran sistemes d’il·luminació localitzada que reforci
la il·luminació general, però sempre evitant els desequilibris de luminàncies per
evitar els enlluernaments.

Il·luminació general

La il·luminació general és el sistema que s’utilitza per il·luminar un espai sense
tenir en compte necessitats particulars. S’aconsegueix col·locant un nombre
de lluminàries disposades simètricament en tota l’àrea del sostre sense tenir en
compte la distribució concreta dels diferents llocs de treball. Resulta un sistema
adequat quan els llocs de treball requereixen nivells similars d’il·luminació:
oficines, tallers, sales de muntatge i embalatges...

Cal tenir en compte els requisits següents:

• Les lluminàries han d’anar proveïdes d’un dispositiu de protecció per evitar
enlluernaments.

• La llum s’ha de distribuir adequadament, una fracció ha d’anar al sostre i
parets.

• Les lluminàries s’han de col·locar el més alt possible ja que així es redueix
el risc d’enlluernament i s’assegura millor repartiment de la llum.

• La distància entre lluminàries no hauria de superar en una certa proporció
a l’altura en la qual estan situades sobre el pla de treball.

Observeu aquests requisits en la figura 3.4 que mostra la sala de teoria del cicle
Superior del Prevenció de Riscos Professionals de l’IES-SEP Esteve Terradas i
Illa.

Figura 3.4. Sistema d’il·luminació general adequada
al tipus de tasques que es realitzen

}}
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Il·luminació general amb il·luminació localitzada (enllumenat local)

La il·luminació general amb il·luminació localitzada consisteix a col·locar focus
lluminosos a prop del pla de treball per reforçar la il·luminació general. Se sol
utilitzar si l’activitat requereix nivells d’il·luminació de 1.000 luxs o superiors,
quan cal que la llum incideixi des d’un angle determinat per millorar la visió de
formes i textures, quan sigui insuficient la il·luminació general per a una tasca
específica, quan hi hagi efectes estroboscòpics i per a llocs exercits per treballadors
que ho requereixin per les seves característiques personals.

S’han de prevenir els enlluernaments en aquest tipus d’il·luminació per la qual
cosa es recomana usar reflectors profunds que ocultin el focus lluminós de la vista
dels treballadors.

Il·luminació general localitzada

La il·luminació general localitzada consisteix a fer una distribució fixa de les
lluminàries de sostre o d’un altre tipus, però adaptades a cada un dels llocs de
treball havent de procurar que cap zona no quedi a les fosques o amb un nivell
d’il·luminació significativament inferior.

Aquest tipus d’il·luminació és adequat quan els diferents llocs i màquines reque-
reixin uns alts nivells d’il·luminació i estiguin disposats a intervals irregulars a tot
el local.

3.4.2 Mesurament de la il·luminació

El mesurament de la il·luminació dels llocs de treball s’ha de realitzar tenint en
compte la seva posició i la seva altura sobre el nivell del terra.

La Guia tècnica de l’RD 486/97 ens diu que s’ha de realitzar al mateix lloc on es
realitza la tasca i a l’altura del pla de treball i amb la seva mateixa inclinació, ja
que els nivells d’il·luminació horitzontal, vertical o en qualsevol altre pla poden
ser diferents. En les àrees d’ús general els nivells d’il·luminació s’han d’obtenir a
una altura de 85 cm del terra, mentre que en les vies de circulació els esmentats
nivells s’han de mesurar al nivell del terra, a fi d’assegurar-hi la visualització de
possibles obstacles o discontinuïtats.

Per mesurar la il·luminació s’utilitza el luxòmetre (figura 3.5). És un instrument
que consta d’unes cèl·lules fotovoltaiques o dispositius que converteixen la llum en
energia elèctrica. La cèl·lula de mesura citada n’ha de tenir una resposta cromàtica
d’acord amb la corba de sensibilitat de l’ull humà. L’equip ha de ser calibrat de
forma periòdica i, quan s’efectuïn els mesuraments, els resultats obtinguts han
d’anar acompanyats de la incertesa de la mesura.
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Figura 3.5. Luxòmetre

Mesurament del nivell d’il·luminació a grans superfícies

Si es tracta de mesurar la il·luminació d’una gran superfície a efectes d’obtenir
dades precises sobre la il·luminació mitjana, uniformitat i diversitat d’aquesta, el
criteri de la Guia tècnica ha de ser completat amb la presa de dades en els punts
precisos de l’espai a avaluar.

Per obtenir el nombre de punts mínims a mesurar s’aplica el següent mètode:

Es quadricula la zona mesurant el nivell d’il·luminància en cada centre geomètric
de les quadrícules resultants. Per saber la quantitat mínima de mesuraments es
relacionen la longitud i amplada del local amb l’altura de les lluminàries. Per a
això s’aplica la següent relació a fi d’obtenir l’índex del local. (IL)

IL = L×A
h(L+A)

On,

L és la longitud del local

A és l’amplada del local

h és l’altura de les lluminàries

El nombremínim de punts demesura (NPM) s’obté a partir de l’expressió següent:

NPM = (x+ 2)2

On x s’obté de la taula 3.8.

El nivell de luminància s’ha de realitzar des de la posició de treball que ocupin els
treballadors. L’instrument de mesura és el luminancímetre.

Luminancímetre

3.5 El color

La llum visible està composta per una sèrie de radiacions de diferents longituds
ona a cada una de les quals correspon un dels diferents colors de l’espectre visible.
Així el color de la llum juntament amb unes determinades propietats dels objectes

Taula 3.8.
Valors de la
variable -x-Valor
d’IL

Valor de
x

0 < IL < 1 1

1 < IL < 2 2

2 < IL < 3 3

IL > 3 4
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest crèdit
trobareu una relació de
NTP sobre il·luminació i

radiacions.

Cos negre

Un cos negre és un radiador
ideal que teòricament radia tota
l’energia que rep, canviant de
color en variar la temperatura

absoluta. La radiació emesa està
en relació amb la calor aportada.

existents (pel que fa a la seva reflexió, absorció o transmissió de la llum que reben)
faciliten el reconeixement del nostre medi.

Les qualitats de color d’una font de llum es caracteritza per aquests dos atributs:

• La temperatura de color que ens mesura l’aparença de color d’aquesta font.

• El rendiment cromàtic que afecta l’aspecte cromàtic dels objectes
il·luminats.

3.5.1 La temperatura de color

La temperatura de color mesura la quantitat d’energia calorífica que cal aportar a
un objecte perquè emeti en cert color. Això es basa en el fet que un objecte escalfat
fins a cert nivell emet una llum vermellosa i a mesura que la calor augmenta la llum
emesa es va fent cada vegada més blanca.

La temperatura de color s’expressa en l’escala Kelvin (°C +273) i
correspon al color que s’assoleix escalfant un cos negre.

En la taula 3.9 es relaciona la temperatura de color amb l’aparença de color.

Taula 3.9. Relació entre la temperatura de color d’una font i la seva aparença

Temperatura de color Aparença de color

>5.000 °K (llum de migdia) Freda (blanca blavosa)

3.300 - 5.000 °K (blanc neutre) Blanca (intermèdia)

< 3.300°K Càlida (blanca vermellosa)

És important que els espais de treball estiguin il·luminats utilitzant làmpades que
emetin una aparença de color (o aspecte de color) concorde al nivell d’il·luminació
i a les tasques específiques.

En la taula 3.10 es donen les impressions associades a diferents nivells
d’il·luminació. Tingueu en compte que els valors intermedis d’il·luminació que
no apareixen a la taula corresponen amb unes aparences de color intermèdies a les
qualitats expressades.

Taula 3.10. Aparença respecte al nivell d’il·luminació

Nivell d’il·luminació Aparença o aspecte de color

Càlida Intermèdia Freda

< 500 agradable neutra freda

1.000 - 2.000 estimulant agradable Neutra

> 3.000 antinatural estimulant agradable
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3.5.2 El rendiment cromàtic

El rendiment cromàtic (Ra), també anomenat índex de reproducció cromàtica,
mesura la capacitat de reproducció cromàtica dels objectes il·luminats amb una
font de llum.

El rendiment cromàtic ens expressa la capacitat que una font de llum
determinada té per reproduir una mostra de colors que han estat prèviament
normalitzats en comparació amb la reproducció que realitza una llum-patró
utilitzada com a referència. El Ra oscil·la entre 0 i 100.

En l’annex A de la Guia tècnica de l’RD 486 /97 apareixen els nivells de rendiment
cromàtic i de temperatura de color apropiats per a una sèrie d’activitats laborals.

Us aportem, també la taula 3.11 on es relaciona el Ra amb l’aparença de color i
s’esmenten alguns exemples apropiats.

Taula 3.11. Grups de rendiment cromàtic

Grup de rendiment en
color

Valors extrems de
l’index Ra

Aparença de color

1A Ra 90 Freda
Intermèdia
Càlida

Indústries tèxtils, de
pintura i impremta.
Botigues, hospitals.
Cases, hotels,
restaurants.

1B 80 Ra <90 Freda
Intermèdia
Càlida

Oficines, col·legis,
magatzems comercials,
treball industrial fi (en
climes càlids)
Oficines, col·legis,
magatzems comercials,
treball industrial fi (en
climes tebis)
Oficines, col·legis,
magatzems comercials,
treball industrial fi (en
climes freds)

2 60 Ra <80 Interiors on el rendiment
cromàtic és
comparativament de
menys importància.

3 40 Ra <60 Treball industrial

4 20 Ra <40 Treball industrial pesant,
amb baixos
requeriments de
rendiment cromàtic.

Les millors fonts de llum per a ambients variables o indefinits són les de
temperatura de color intermèdia.
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3.5.3 Utilització i efectes dels colors

L’elecció dels colors al centre de treball té una importància vital en moltes
operacions com aquelles que requereixin identificar objectes en moviment o que
s’hagin de manipular, en les vies de circulació i en parts de maquinària en
moviment...

Els colors provoquen determinats efectes psicològics en els individus que els
contemplen, com també alguns colors condicionen la resposta immediata de
l’individu i faciliten certa predisposició d’acció.

Respostes psicològiques dels colors

El color vermell s’associa a perill, aturada i predisposa a certa alteració nerviosa, el color
verd s’associa a situacions de seguretat, el color groc s’associa a extremar les precaucions
i predisposa a l’acció ja que és un color càlid.

En general els colors càlids (del vermell al groc) actuen com a estimulants, exciten el
sistema nerviós, acceleren el pols, resulten acollidors i íntims, encara que amb tons foscos
faciliten més sensació de serietat, seguretat i resistència. Els objectes de colors càlids són
més agradables a la vista si estan il·luminats amb una llum de color càlid que no una de
freda.

Els tons freds i foscos (del verd al blau) provoquen sensacions de calma, de fredor, tristesa,
apatia i certa amenaça. Els tons freds i clars, en canvi, originen distensió.

Els tons pastís solen provocar sensacions de confort i benestar.

Els colors mats eviten reflexos i són els indicats per tenir els espais i mobiliari.

Els colors clars i lluminosos són els més confortables per aconseguir una bona visibilitat i
un bon efecte psicològic.

Els ambients amb tons freds o calents es poden contrarestar amb llum càlida o freda,
respectivament.

En la taula 3.12 es resumeixen aquests efectes.

Taula 3.12. Els efectes psicològics dels colors

Efecte color Efecte distància Efecte temperatura Efecte psicològic

blau allunyament fred tranquil·litzador

verd allunyament molt fred molt tranquil·litzador

vermell proximitat calor excitant

taronja molt proper molt calent estimulant

groc proximitat molt calent estimulant

marró molt proper neutral estimulant

violeta molt proper fred agressiu/descoratjador
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És important que predominin els colors suaus i neutres, encara que s’hagués
d’evitar caure en la monotonia cromàtica i aplicar colors vius puntualment
per senyalitzar, decorar... Com a regla general la intensitat d’un color haurà
de ser inversament proporcional a la part que ocupa en el camp normal de la
visió, tant en l’espai com en el temps.

Criteris per canviar l’aparença de les dimensions d’un local

Podem canviar l’aparença de les dimensions d’un local de la manera següent
(vegeu figura 3.6):

• Per donar la sensació que un local és d’alçària reduïda, el sostre i terra han
de ser de colors foscos i les parets, de colors clars.

• Per produir l’efecte contrari, el sostre ha de ser de tons clars i les parets,
fosques.

• Per donar profunditat a un local -sembli més llarg-, la paret del fons s’ha de
pintar en tons clars. L’efecte contrari s’aconsegueix amb la paret del fons
en tons foscos.

Figura 3.6. Modificació d’un espai en funció de l’ús dels colors
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