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Centre de Referència d’organització del Treball i Salut d’ISTAS-CCOO 

Aquest centre es va crear a Barcelona a l’any 2000 amb l’objectiu d’aportar 

coneixement científic, instruments per l’acció i donar suport a l’acció sindical en la 

intervenció sobre els riscos psicosocials a la feina. 

Des de la seva constitució el conjunt d’actuacions d’aquest equip han integrat les 

desigualtats socials con un eix bàsic de la seva intervenció, principalment les de classe 

social i gènere. 

Del conjunt d’actuacions ressaltaria el tractament del terme de gènere a l’instrument per 

l’avaluació i prevenció del riscos psicosocials a l’empresa (CoPsoQ-istas21) a través 

de: 

-          - La inclusió de la doble presencia com factor de risc psicosocial. Assenyala que va 

ser el primer mètode  que ha contemplat aquest risc i que ha permès visualitzar a moltes 

empreses aquesta realitat per les dones i implementar mesures, principalment a partir de 

millores en la jornada de treball i la seva distribució 

-        -   Sistemàticament cada cop que s’actualitza l’instrument es comprova que es 

sensible per mesurar les condicions de treball del conjunt de la població, evidentment 

també de les dones 

-         - Els resultats de l’exposició a més de veure el conjunt de l’empresa l’aplicació 

informàtica treu de forma obligatòria l’exposició per llocs de treball i per sexe... de 

manera que a totes les empreses es veu quina és l’exposició de les dones 

-          - Així mateix, si el comitè de seguretat i salut ho decideix, es gènere un annex 

“Informació addicional pels plans i mesures d’igualtat”, on es descriuen les condicions 

de treball y ocupació de les dones 

El reconeixement de la trajectòria del treball de gènere aniria dirigit al seu equip actual: 

Salvador Moncada i Clara Llorens 

 

I, indirectament a tot l’equip de salut laboral de la CONC, federacions i territoris, i un 

munt de delegades i delegats de prevenció que amb el treball conjunt amb ISTAS han 

fet i estan fent possible que avui disposem del millor instrument per l’avaluació de 

riscos psicosocial, i sobre tot que dia a dia, aportem coneixement i experiència, i , en 

definitiva, capacitat de proposta per aconseguir una organització del treball més justa, 

més democràtica i més saludable.... 

 



Algunes publicacions que es poden consultar per ampliar informació son: 

Web tècnica: http://www.istas.net/copsoq/ 

Web sindical: http://www.istas.net/web/subportada_6.asp 

Exposición a riesgo spsicosociales y desigualdades de classe y gènero, disponible en: 

http://www.istas.ccoo.es/descargas/prevalencesSINDICAL20minuts.pdf 

C Llorens, S Moncada, N Moreno, E Molinero. Exposición a Riesgos Psicosociales en 

el trabajo y desigualdades sociales entre la población asalariada en España. Istas. 

Noviembre 2011. 

http://www.istas.net/copsoq/ficheros/documentos/exposiciones_desigualdadessociales.p

df 

Articulo publicado en por experiència sobre distribución irregular de jornada 

http://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=63&pag=14&titulo=Una-jornada-

irregular-impuesta-incrementa-la-exposicion-a-riesgos-psicosociales-y-perjudica-la-

salud-de-trabajadores-y-trabajadoras 
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