
Valorar l'actiu

1. Valora el suport per part de treballadors 
i treballadores.

Escolta els seus problemes derivats de l’organització
del treball.
Mantingues activa una campanya de sensibilització sobre els
aspectes principals del procés de prevenció (com van les
reunions amb l’empresa i els tècnics). 
Recull en cada pas les seves opinions i valora el seu suport.

L’objectiu és unir criteris i dotar-nos de 
coherència i força en les nostres intervencions.

2. Reuneix-te amb la resta de representants de CCOO per reflexionar si és una prioritat sindical 
en aquest moment intervenir davant els riscos psicosocials.

3. Busca suport en l’estructura federativa i territorial de CCOO
(responsables de salut laboral i assessors tecnicosindicals). 

4. Negocia que el procés d’intervenció davant dels riscos psicosocials: 

El lideri un grup de treball bipartit: 
representants dels treballadors i treballadores 
i de la direcció, amb poder de decisió i execució 
(amb el suport de professionals de la prevenció).
En cada fase del procés s’acordi un termini de 
realització.
S’informi la plantilla en totes les fases del procés. 

Prepara les NOSTRES propostes.

Estem
preparats per

abordar
propositivament

la intervenció
davant dels

riscos
psicosocials

No estem
preparats
perquè no

comptem amb el
suport suficient.
Planteja’t com
aconseguir el

suport.

Col•laboració en tot el
procés preventiu

Convidat a les reunions
 CSS (art. 38 de la LPRL)

Amb veu / sense vot

Aquest ritme és
insuportable

Tens que
callar sempre
la teva opinió

Falta personal

Ens canvien
continuament
l’horari sense
consultar-nos

Ens fan
competir entre

nosaltres

Estigui sotmès a un procediment pas a pas. 

Delegats sindicals

Membres del CE
Delegats
de personal

+ Informació en 
toda la Guía

Assegurar la plantilla suficient per cobrir la producció o el servei amb els terminis
 i la qualitat requerits.
Assignar el treball a partir d’una bona planificació en termes de quantitat, qualitat i
temps.
Establir protocols de resolució de conflictes amb clients o usuaris tot clarificant:
accions que cal seguir i mecanismes de suport de superiors i companys i companyes.
Desenvolupar la participació directa dels treballadors i treballadores en la presa de
decisions relacionades amb la realització de les seves tasques i les del seu 
departament o unitat.
Recompondre els processos de treball excessivament parcialitzats i estandarditzats 
per fer-los més complexos i creatius.
Reconeixement salarial per a les tasques realitzades realment.
Minimitzar l’ús del contracte temporal a supòsits i situacions excepcionals.
Compliment de la llei.
Facilitar quotidianament informació veraç al conjunt de la plantilla sobre la situació
financera i comercial i les perspectives de l’empresa (utilitzar canals ja establerts: nòmina,
revista d’empresa, etc.).
Establir procediments negociats transparents que assegurin la inexistència 
d’arbitrarietats dels comandaments per realitzar qualsevol canvi de condicions 
de treball: promocions, assignació i canvi de tasques o d’horaris i assignació de 
complements salarials.
Assegurar que les pràctiques de gestió de personal faciliten la cooperació en la 
consecució d’objectius i el tracte just, bases de la formació de veritables equips 
de treball.
Reduir les jornades asocials (treball de tarda, caps de setmana, festius, torns…) a les
situacions imprescindibles.
Establir mecanismes de flexibilitat horària a favor de les necessitats de la persona
treballadora: flexibilitat d’entrada i sortida amb marges amplis, establir dies i hores
de lliure disposició o assumptes propis, permetre el teletreball, potenciar la jornada
continuada, etc.
Les modificacions de la jornada han de ser negociades i planificades i incloure: a)
preavisos suficients, concretant clarament el canvi; b) permetre la permuta entre
treballadors  i treballadores; c) excloure treballadores amb jornades limitades per 
l’exercici d’algun dret de conciliació o per contracte a temps parcial, i d) delegar la 
decisió al treballador o treballadora amb relació a la compensació: 
quan (en quin moment) i com (en dies sencers, en hores…).

L’avaluació ha de concloure amb la planificació de l’activitat preventiva i, en aquest punt, la nostra feina és, 
d’una banda, negociar i acordar millores de les condicions de treball com a mesures preventives i, de l’altra, 
assegurar la seva implementació i l’avaluació de la seva eficàcia.

Disponible a: http://ccoo.cat/salutlaboral

les imatges utilitzades en aquest document són propietat de ISTAS Depósito legal: B30043-2015

En tenim propostes per aconseguir una organització del treball més saludable,
més justa i democràtica 

Moltes més en el capítol 6 de la guia.

“Falta personal”

“Has de callar sempre el que penses”

“Aquest ritme és insuportable”

“Ens canvien contínuament l’horari
 sense consultar-nos”

“Ens fan competir entre nosaltres”

“No se’ns reconeix com els
professionals que som”

“Per la nostra experiència, faríem 
les coses d’una altra manera, 

però no podem”

Front a: Proposem:

pEx 49, julio 2010 pEx 53, julio 2011 pEx 57, julio 2012 pEx 59, diciembre 2012 pEx 63, diciembre 2013 pEx 64, abril 2014pEx 66, diciembre 2014

Con la financiación de:

Acción AT-74/2014

“Aconseguir una organització del
treball més saludable, justa i
democràtica, a través de la intervenció
davant dels riscos psicosocials”

Els riscos psicosocials són  condicions de treball derivades de l’organització
del treball que es pot demostrar que perjudiquen la salut dels treballadors
i les treballadores. Psico perquè ens afecten a través de la psique (conjunt d’actes i
funcions de la ment) i social perquè el seu origen són determinades característiques de
l’organització del treball. 

¿Psico
què?

Els riscos psicosocials no són un problema individual, de personalitat o que responguin a circumstàncies 
personals o familiars, sinó que deriven de les nostres condicions de treball relatives a la seva organització.

Els delegats i delegades 
de prevenció en sou els
veritables impulsors.

LPRL RSP

Sobre el que caldrà
actuar per eliminar,
reduir o controlar 
aquestes
exposicions.

El que caldrà
identificar, localitzar i
mesurar en l’avaluació 
de riscos.

Són els efectes de les
exposicions nocives.

Jornades, plantilles,
contractes, mètodes de
treball, procedimients de
assignació de tasques, de
horaris, etc.

Exigències, control, suport,
doble presència, etc.doble presencia, etc.

Origen 
del risc

Exposició
de risc

Danys a
 la salut

Prevenció

Vigilància
de la salut

Organizació
del treball

Factors
psicosocials

Estrès
Malalties

A curt termini, estrès, i a
llarg termini, malalties
cardiovasculars,
trastorns mentals… i
també de la resta de
sistemes del nostre
cos.

Intervenir és possible

La normativa de salut laboral –Llei de prevenció de riscos 
laborals (LPRL) i Reglament dels serveis de prevenció (RSP)
reconeix als delegats i delegades de prevenció nombroses 
funcions i competències. 

Tenim propostes.
En aquest fullet trobaràs les
propostes de CCOO. En la Guia
per a la intervenció sindical en
organització del treball i
riscos psicosocials tens
molta més informació.



La participació dels treballadors i treballadores
i els seus representants és:

Reptes

Els objectius que ens plantegem en la prevenció 
de riscos psicosocials són els nostres reptes sindicals. 

Abordar els riscos
 psicosocials a 

totes les empreses

Avaluar 
condicions de 
treball nocives 
que no s’hagin 

pogut evitar

Art. 4.1 RSP
Art. 15 LPRL

Repte 1

Relacionades 
amb l’organització 

del treball

Art. 4.7.d LPRL

Exigir l’avaluació de riscos psicosocials. A totes les empreses 
hi ha organització del treball i podria ser nociva per a la salut.

Aconseguir una 
organització del 

treball més 
saludable

Objectiu de l’avaluació de riscos: 
eliminar o reduir el risc, actuant en 
origen, en l’organització del treball

Art. del 3 RSP
Art. 15 c, d, h LPRL

Art. 4.7.d LPRLRepte 2

Substituir pràctiques de gestió laboral precaritzadores per altres de més 
democràtiques, justes i saludables (art. 15, subapartats c, d i h de la LPRL). 

Fer visibles les 
desigualtats en 

l’exposició a riscos 
psicosocials

L’avaluació de riscos ha de donar
informació d’exposició per lloc 

de treball (art. 4.1 del RSP) 
i per sexe (art.5.4 de la LPRL i 

art. 27 de la LOIEDH)

Repte 3

Negociar i exigir que s’utilitzi el mateix mètode a tota l’empresa i que es pregunti
per lloc de treball, sexe i departament, i per totes aquelles condicions de treball 
que puguin fer visibles les desigualtats (tipus de contracte, torn, etc.).

Participar de forma 
propositiva en totes

 les fases del 
procés preventiu.

Una 
necessitat 

metodològica
Art. 5.1 del RSP

Un imperatiu legal
Art. 33, 34 i 36 de la LPRL 

Un requeriment operatiu
Art. 14, 18 i 34 de la LPRL

Art. 1 i 3 del RSP Repte 4

Les experiències dels treballadors i treballadores més la força sindical permeten nego-
ciar i acordar-ne el mètode, la forma d’obtenir la informació i el disseny i el seguiment 
de les mesures preventives per aconseguir una organització del treball més saludable. 

+ Informació en
tota la Guía

1. La metodologia de l’avaluació 

La nostra proposta: Mètode CoPsoQ¬-Istas21 
(http://www.copsoq.istas21.net/) 
- Es tracta d’una metodologia vàlida i fiable, que compleix els requisits. 
- Tot el procés preventiu se centra en la participació dels agents socials: 
   representants de la direcció i representants dels treballadors i treballadores, 
   amb el suport dels tècnics.
- S’avalua preguntant als treballadors i treballadores, a través d’un qüestionari anònim 
   i confidencial.
Si ens proposen un altre mètode: l’hem d’examinar per veure si compleix 

els requisits mínims.

ELS COMPLEIX?

2. En la fase d’obtenció de dades

3. En la fase d’acordar i implementar mesures preventives 

Si la participació dels treballadors i treballadores ha estat suficient:
     Començar treballant amb les cinc exposicions que afecten més
     treballadors i treballadores, i els llocs de treball en una pitjor situació.
-    Interpretar les dades.
-    Canviar condicions de treball.
-    Fer seguiment de les mesures fins a la implementació i, posteriorment, valorar-ne
      la seva eficàcia.

Exigir l'avaluació

Estem preparats!  Per plantejar a l’empresa que té 
l’obligació de protegir la salut dels treballadors i treballadores, 
i d’intervenir davant dels riscos psicosocials. 

On i com?

En el comité de
seguridat i salut

o en les reunions
de la direcció

amb els delegats
de prevenció per

escrit i que
consti en l’ acte

de la reunió.

Negocia i acorda

Estigues al cas de tot
al llarg del procés
o en la fase corresponent…

Finalitat preventiva.

Passa el qüestionari a
tota la plantilla. NO
acceptem MOSTRES.

Adapta el qüestionari a
la teva empresa. 
Negocia les
preguntes variables.

NO acceptis l’ús 
d’ENTREVISTES.

Negocia el contingut 
de l’informe 
de resultats.

Concreta les mesures
preventives.

Les mesures 
preventives
han de suposar
MILLORES EN LES
CONDICIONS DE
TREBALL.

Participació dels
delegats i delegades 
de prevenció
en tot el procés.

busca suport

NO
Fes constar per escrit les deficiències.
Sol•licita la negativa motivada a la nostra proposta.
Sol•licita resposta a l’escrit de deficiències.

SÍ
Actualment com a alternativa al COPSOQ-ISTAS21 
només acceptem l’FPSICO. Negocia i acorda com 
millorar les seves limitacions.

[ [
[

En l’adaptació del
qüestionari

Negocia l’agrupació de llocs de treball a partir
d’aquests criteris: gestió, autonomia i naturalesa,
per tal de fer emergir les desigualtats.

En la campanya de
distribució, resposta i
recollida del qüestionari

Negocia la forma que permeti respondre a tota la
plantilla, garantint l’anonimat i la
confidencialitat.

+ Informació en cap.
4 de la Guía

+ Informació en cap.
5 y 6 de la Guía

Com actuar quan l’empresa no vol intervenir conforme estableix la llei?

Escenari de desacord

PRESENTA
ESCRIT

Mantingues SEMPRE
informada la plantilla

i fes que sigui una
reivindicació
COL•LECTIVA.

Busca suport
No vol analitzar l’organització
del treball i, encara menys, 
amb la nostraparticipació.
Diu que sí, però només vol
sortir del pas.

Som a l’escenari del DESACORD 

Decideix si ...

Si persisteix la 

CONTINUAR

ESPERAR

Aquí tens algunes propostes possibles
per si vols AGITAR.
 

Torna a plantejar el tema a l’empresa.

Presenta un escrit per exigir
de nou l’avaluació

negativa de l’empresa Utilitza vies externes

Denuncia públicament a
mitjans de comunicació

Formula exigències davant:

Comissió paritària / mixta
del conveni col·lectiu.
Òrgan de mediació
extrajudicial.
Inspecció del Treball.

Fes un informe recopilatori amb
tota la informació dels teus
companys i companyes sobre les 
condicions de treball 
problemàtiques relacionades 
amb l’organització del treball.

Passa la versió de sensibilització del
COPSOQ-ISTAS21 amb l’objectiu 
d’analitzar les dades col•lectivament,
adaptant el qüestionari a aquest ús
sindical.

Recorda que en aquesta etapa és fonamental el suport de CCOO.

Busca suport

+ Informació en cap.
7 a 9 de la Guía




