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PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ, TÈCNIC I LABORAL DE LA GENERALITAT 

23 D’OCTUBRE DE 2013 
 
Us expliquem alguns dels punts que es van tractar a la reunió de la Paritària de Prevenció de 
Riscos Laborals celebrada a la Funció Pública. 
 
1. Informació dels casos de lipoatròfia  
 
L’Administració ens passa la relació de casos de lipoatròfia que té detectats als següents 
departaments: 
 Benestar Social i Família: 3 casos 
 Cultura: 1 cas 
 Economia: 25 casos 
 Empresa i Ocupació: 13 casos 
 Interior: 24 casos 
 Justícia: 4 casos 
 Salut: 3 casos 
 Territori i Sostenibilitat: 2 casos 

 
Els delegats i delegades de prevenció als Comitès de Seguretat i Salut Laboral, vetllem per a què 
s’apliqui el Protocol de la Generalitat d’actuació en casos de lipoatròfia semicircular, com ara evitar 
la presència als llocs de treball de materials que originin i acumulin electricitat estàtica, garantir 
nivells d’humitat relativa de l’aire al voltant del 50%, evitar els cantells vius i prims en les 
superfícies de treball de manera que la superfície de contacte amb les cames i braços sigui gran, 
evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre l’estructura metàl·lica de les taules de 
treball, millorar l’aïllament elèctric del cablejat respecte de l’estructura metàl·lica de la taula i 
connectant aquesta a la presa de terra de protecció del circuit elèctric, etc... per citar les més 
importants. 
 
Com ja sabem, en data d’avui la lipoatròfia no és considerada una malaltia greu tot i que no es pot 
menysprear el perjudici estètic que causa, però és una dada simptomàtica de la mala salubritat 
dels edificis de nova construcció o bé reformats, com el cas de l’edifici de Santa Caterina a Girona 
que era un antic hospital medieval i on només hi ha lipoatròfia a la part nova reformada, on 
predominen els materials sintètics que emeten substàncies tòxiques en detriment dels materials 
naturals, els metalls que acumulen electricitat estàtica, els grans finestrals de vidre i hermètics que 
obliguen a la ventilació artificial i converteixen zones concretes de les oficines en zones seques i 
molt calentes els dies de sol. 
 
Potser en comptes d’anar comptabilitzant els casos de lipoatròfia, caldria posar més èmfasi en fer 
noves reformes amb criteris radicalment diferents i llogar edificis de construcció més tradicional 
per tal de millorar la salut de les persones que els ocupen.  
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Tenint en compte que, a més d’augmentar els casos de la fins ara “inofensiva” lipoatròfia, també 
augmenten de manera preocupant els casos d’hipersensibilitat química i ambiental múltiple, 
hipersensibilitat elèctrica i a camps magnètics i altres malalties ambientals greus com la 
fibromiàlgia, la fatiga crònica, immunodeficiències o el càncer, caldria donar un cop fort de timó, 
relacionar-ho tot i apostar rotundament per una construcció amb criteris ambientals respectuosos i 
qui millor per donar aquesta empenta i aquest exemple que la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Aplicació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de 

situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres 
discriminacions a la feina. 

 
Aquest punt és a proposta de CCOO, a causa d’un cas d’assetjament, davant del qual 
l’Administració no ha actuat d’acord amb el seu propi protocol. Aquest cas es va iniciar l’any 2005, 
tot i que l’Administració no ha conservat la documentació. La solució que va practicar 
l’Administració va ser facilitar el trasllat de la persona que estava ocasionant una situació de risc 
envers a una altra persona a un altre lloc fins que, al 2010, CCOO va tenir coneixement que hi 
havien problemes de caire psicosocial en el nou centre on treballava. 
 
CCOO hem decidit d’elevar aquest cas fins a la Paritària ja que, després de tots aquests anys, en 
arribar al punt del Protocol on l’Administració ha d’incoar un expedient disciplinari a aquesta 
persona, el departament en qüestió ha decidit deixar sense efectes el Protocol i només ens dóna 
garanties verbals que aquesta persona està vigilada per a què no torni a passar. 
 
CCOO ha preguntat que pot passar d’aquí uns anys quan a Recursos Humans ja no hi hagin els 
mateixos directius i probablement ni tan sols en aquest sindicat serem els mateixos, si aquesta 
persona torna a reincidir, ja seria la 3a vegada.  
 
On constarà tot l’històric d’assetjament si l’Administració ho tapa deixant sense efectes el Protocol 
i no ho documenta correctament? 
 
CCOO ens preguntem perquè tants miraments en no incoar un expedient disciplinari a aquesta 
persona, que fins i tot té una carta adreçada al seu nom, d’una coneguda entitat defensora dels 
drets dels immigrants, on se li dóna un toc d’atenció per irregularitats administratives de caràcter 
discriminatori?  
 
S’estan incoant expedients disciplinaris a personal de l’Administració per motius tan trivials com 
arribar tard i per contra, es fuig d’estudi i s’oculta l’assetjament de persones amb les seqüeles 
psicològiques que això comporta. 
 
CCOO ja vam portar aquest cas a la Inspecció de Treball i perseguirem aquest tema fins a la seva 
resolució perquè considerem que deixar-lo sense efectes no és una mesura suficient i no es 
cenyeix al que diu el Protocol. 
 
3. Ús de les cigarretes electròniques als centres de treball  
 
L’Administració ens informa que ens alguns hospitals està prohibit el seu ús però que encara 
s’està estudiant i que està pendent de regulació. A nivell europeu encara no s’han posicionat 
perquè se sospita que, a banda del vapor d’aigua també poden haver substàncies nocives en les 
cigarretes electròniques.  


