
Riscos psicosocials 
i organització del 
treball
Són les condicions de treball derivades de l’organització 
de la feina i del seu ambient social, i sobre les quals hi ha 
investigacions científiques que demostren que poden provocar 
danys a la salut de les persones treballadores.
Aquests riscos són presents en tots els sectors econòmics i no 
tenen a veure amb la personalitat de les persones; el seu origen 
està en la feina.

ELS TEUS DRETS 
i La teva feina no pot perjudicar, en cap cas, la teva salut.
i Tens dret a participar en tot allò relacionat amb la protecció 

de la teva salut a través dels teus representants. 
i Si per les teves característiques personals o per una 

limitació de salut consideres que la feina et causa danys a 
la salut o l’empitjora, sol·licita la vigilància de la salut per 
adaptar el teu lloc de treball. 

i Pots aportar els informes de la sanitat pública (per exemple, 
la Unitat de Salut Laboral) durant el reconeixement mèdic. 
Recorda quedar-te amb una còpia segellada conforme els 
has lliurat.

i Qualsevol problema de salut produït o agreujat per la 
feina pot ser considerat 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 teu metge o metgessa de 

capçalera pots sol·licitar-li que et derivi a la Unitat de 
Salut Laboral i demanar la determinació de contingència 
amb l’informe que obtinguis. 

Danys psicològics
 Irritabilitat, esgotament mental, canvis d’humor.
 Ansietat o depressió i aïllament.
 Síndrome d’esgotament professional (burnout).

Danys físics
 Psicosomàtics: alteracions a la pell, gastrointestinals,  
etc.

 Malalties cardiovasculars.
 Trastorns musculoesquelètics.

Danys socials 
 Dificultats familiars, aïllament, etc.
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Si necessites més informació i assessorament, dirigeix-te als 
teus delegats i delegades de prevenció o a la secció sindical de 
CCOO a la teva empresa. També ho pots fer directament al teu 
sindicat CCOO: www.ccoo.cat

PER UNA ORGANITZACIÓ MÉS SALUDABLE DE LA FEINA!

comissió obrera
nacional de Catalunya
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  Càrrega de treball excessiva i/o pressió de temps.
  Inestabilitat laboral, salaris baixos, falta de possibilitats per a 
la promoció i falta de recompenses.

  Falta d’autonomia en la manera de treballar o en els 
descansos.

  Demandes o instruccions contradictòries.
  Tasques en solitari i falta de suport dels superiors i/o dels 
companys i companyes.

  Violència externa, física, psicològica i/o verbal per part de 
clients, alumnes, usuaris o pacients.

  Tracte injust o arbitrari, falta de transparència en les decisions, 
abús d’autoritat o assetjament laboral.

  Extensió de jornada involuntària o forçada, treball per torns 
durant el cap de setmana o la nit.

  Dificultats per compatibilitzar la vida laboral, familiar i social.
  Haver de fer tasques que no pertanyen al grup o nivell professional 
de la persona treballadora o realitzar tasques rutinàries.

  Situacions d’esforç intens d’atenció o d’alt impacte emocional 
o que suposen un conflicte ètic o moral.

  Falta de participació en les decisions, no poder opinar o 
realitzar canvis imprevistos de torns, d’horaris, de tasques…

ALGUNES EXPOSICIONS A RISCOS PSICOSOCIALS QUE POTS 
TROBAR AL TEU LLOC DE TREBALL:      

Alguns exemples de mesures preventives: 

   Plantilla suficient per cobrir la producció o els serveis.
 Organitzar la jornada, els permisos, les vacances, les 

pauses, etc., per afavorir la conciliació i el descans.
 Definir i caracteritzar els llocs de treball. 
 Protocols negociats de desconnexió digital.
 Procediments negociats i transparents per evitar 

promocions i canvis de condicions laborals arbitràries. 
 Protocols de resolució de conflictes amb clients o usuaris, 

establint mecanismes de suport dels superiors. 

INTERVENCIÓ EN L’EXPOSICIÓ A RISCOS PSICOSOCIALS

i Els riscos psicosocials produïts per elevats ritmes de 
treball solen anar acompanyats de l’aparició de lesions 
musculoesquelètiques. La prevenció de tots dos riscos s’ha 
de fer de manera coordinada. 

i Horaris, permisos, vacances, 
procediments i disseny de llocs de 
treball, sinistralitat, vigilància de la 
salut, estructura salarial, etc.

i Mètode vàlid i fiable (qüestionari).
 Cal evitar entrevistes individuals.

i per reduir i controlar els riscos.

Anàlisi de l’organització de la feina: 

Identificació i avaluació dels riscos:

Mesures preventives adequades:


