
comissió obrera
nacional de Catalunya

FINANCIADO POR:

POR UNA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO MÁS SALUDABLE
Si necesitas más información y asesoramiento, dirígete a tus 
delegados y delegadas de prevención o a la sección sindical de 
CCOO en tu empresa. También puedes hacerlo directamente 
en tu sindicato CCOO: www.ccoo.cat

Addiccions a 
l’entorn laboral
Seguiment i prevenció en el treball

La societat actual s’enfronta a  grans reptes, socials  i de 
salut pública com a conseqüència del consum inadequat de 
substancies que poden generar dependència, i l’àmbit laboral 
no es aliè a aquesta situació. 
Estudis epidemiològics actuals demostren que en general els 
consums d’aquest mena de substàncies ha disminuït en els 
últims anys entre les persones treballadores. Encara que alguns 
col·lectius (cambreres de pis, treballadores de geriatria, etc.) 
han augmentat el consum de substàncies altament addictives: 
ansiolítics, fàrmacs pel dolor per trastorns musculosquelètics, etc.
Seguint els principis de l’OIT, y l’OMS, CCOO de Catalunya 
aborda aquesta problemàtica a les empreses des d’un punt de 
vista de salut integral.
La nostra intervenció sindical es planteja com una resposta 
global  que es diferencia dels controls d’alcohol y drogues.
La vigilància de la salut no pot convertir-se en un sistema 
de vigilància de les persones treballadores per sancionar o 
acomiadar.

ELS TEUS DRETS
i La persona treballadora afectada té dret a sol·licitar la 

vigilància de la salut per a l’adaptació del lloc de treball, 
sempre que es garanteixi la confidencialitat, especialment 
desprès d’una absència prolongada per motius de salut.

i La vigilància de la salut s’ha de realitzar des d’un punt de 
vista preventiu (adaptació/reincorporació al lloc de treball).

i Davant qualsevol control d’alcohol i/o drogues per part 
de  l’empresa posat en contacte amb els teus delegats i 
delegades de CCOO.

i Tens dret a participar en tot allò relacionat amb la protecció 
de la salut a través dels  teus representants.  

i Qualsevol problema de salut o empitjorament  a causa de 
la feina s’ha de considerar un accident de treball o malaltia 
professional: 

 L’empresa t’ha de facilitar el comunicat d’assistència a 
la mútua.

 Si la mútua et deriva al metge de capçalera pots sol·licitar 
el canvi de contingència.
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1. Prevenció 
 Sensibilització.
 Protocols d’actuació.
 Avaluacions de riscos.

2. Intervenció
 Suport assistencial.

3. Reinserció 
 Laboral, personal i social.

PROPOSTES SINDICALS 
gIdentificar les possibles causes i factors de riscos laborals per 

al consum de substàncies. 
g Evitar la presència d’aquestes substàncies a l’empresa.
gControl de les condicions de treball que poden afavorir el 

consum.
gProgrames d’intervenció des de la prevenció, l’assistència i 

la reinserció.
gProgrames acordats entre la Secció Sindical, Comitè   

d’Empresa, amb la col·laboració del CSS.
gTractar la drogodependència com un problema de salut 

integral, incloent:
hLa sensibilització, informació i formació de totes les 

persones treballadores.
hAvaluació de riscos identificant les condicions de treball 

que poden afavorir l’ús de substàncies (torns, nocturnitat, 
ritmes elevats de treball, producció o distribució de 
begudes alcohòliques, etc.).

h Compromís no sancionador i possibilitat de tractament 
sense pèrdua del lloc de treball.

h Negociar l’actuació de vigilància de la salut i servei de 
prevenció, per adaptar el lloc de treball i/o declaració com 
a treballador o treballadora especialment sensible.

hNegociar la no aplicació de la ineptitud sobrevinguda.  

Tipus de droga
Efectes sobre el 
Sistema Nerviós 

Central
Altres efectes

DEPRESSORS Alenteixen el 
funcionament 
del cervell. 
(Alcohol, opiacis, 
tranquil·litzants i 
hipnòtics, etc.)

Relaxació, desinhibició, 
sedació, somnolència, 
coma, mort.

ESTIMULANTS Acceleren el 
funcionament 
cerebral. (Cocaïna, 
amfetamines, 
nicotina, etc.)

Eufòria, benestar, 
augment d’energia, 
estimulació 
cardiovascular, 
disminució fatiga i 
apetit.

AL·LUCINÒGENS Distorsionant el 
funcionament del 
cervell.
(LSD, derivats del 
cànnabis, drogues 
de síntesis, etc.)

Sensacions estranyes, 
il·lusions, al·lucinacions 
visuals, tàctils o 
auditives.

PLA D’ACTUACIÓ:


