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El document és un resum breu de l’informe tècnic Influència de la robòtica en les condicions 
ergonòmiques dels llocs de treball, elaborat per CCOO de Catalunya i l’Institut Sindical de Treball, 
Ambient i Salut (ISTAS), per aportar coneixement i facilitar eines i orientacions preventives als delegats 
i delegades de prevenció dins de les accions de l’objectiu estratègic 7 de l’Estratègia catalana de segu-
retat i salut 2021-2026, referent a impulsar la recerca i el desenvolupament dels riscos prevalents i/o 
emergents.

La difusió d’aquest document entre la representació legal dels treballadors i treballadores pot desper-
tar l’interès de la persona lectora per la temàtica i esperonar-la a consultar l’informe tècnic i les referèn-
cies bibliogràfiques emprades, per saber-ne més pel que fa a la prevenció dels trastorns musculoes-
quelètics i la reducció dels danys a la salut derivats de riscos emergents.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS ERGONÒMIQUES
DELS LLOCS DE TREBALL. Resum de l’informe tècnic.
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La robòtica en la indústria 4.0

La transformació digital constitueix la indústria 4.0, actual quarta revolució industrial. Es basa en tres 
blocs tecnològics que la conformen i que es poden classificar, segons el diagrama, en: mitjans de 
producció, intel·ligència artificial (IA) i dades i connectivitat. 

Font: Estratègia i intel·ligència competitiva d’ACCIÓ (2021). Capacitats i tecnologies vinculades a la industria 4.0 a Catalunya: 
informe tecnològic. Generalitat de Catalunya.

La robòtica forma part de les tecnologies aplicades als mitjans de producció. És una tecnologia que es 
desenvolupa en la tercera revolució industrial (principi de la dècada dels anys setanta) i en constant 
canvi. Va ser pionera en el desenvolupament de sistemes informàtics. Els robots treballaven en espais 
tancats i separats de les persones, de manera automàtica i independent. És la denominada automatit-
zació de processos, amb l’ús de robots industrials tradicionals que substitueixen una part de la mà 
d’obra a l’empresa. Amb la quarta revolució industrial (actualment) es fa un pas més amb la robòtica 
avançada, en la qual els sistemes informàtics es connecten i permeten la col·laboració, buscant la 
interacció del robot i la persona, evitant la substitució de la persona i intentant proporcionar-li ajuda. Es 
tracta, en aquest cas, dels robots col·laboratius, però també dels exoesquelets, encara que amb una 
aplicació industrial molt primerenca. 

A la fi del 2020, aproximadament 3 milions de robots industrials estaven en funcionament a tot el món.

Control i
automatització
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El robot col·laboratiu

El robot col·laboratiu és un tipus de robot industrial. Es diferencia principalment dels robots industrials 
tradicionals per ser lleugers, flexibles i fàcils d’instal·lar, encara que de moment són menys precisos i 
menys ràpids. Són idonis per a les pimes. Estan especialment dissenyats per interactuar amb les 
persones en un espai de treball compartit sense necessitat d’instal·lar-hi tanques de seguretat. Estan 
formats per braços lleugers que s’adapten fàcilment a diferents tasques i als canvis en la planificació 
de la producció. Generalment, no són capaços de manipular càrregues pesades, ja que el seu pes sol 
ser reduït per limitar el risc d’accidents en entrar en contacte amb el treballador o la treballadora.

La normativa reguladora dels robots col·laboratius que van equipats amb una eina i estan dissenyats 
per a una aplicació específica és la Directiva de màquines 2006/42/CE, transposada al dret espanyol 
pel Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització 
i la posada en servei de les màquines, i els requisits essencials de salut i seguretat. Aquesta mateixa 
normativa és aplicable també als exoesquelets actius, per la qual cosa l’empresa ha d’assegurar-se 
que aquesta màquina vagi acompanyada d’una declaració de conformitat CE.

El robot col·laboratiu té cabuda actualment en gran diversitat de sectors d’activitat, llocs de treball i 
tasques concretes, com ara la logística, el manteniment, l’alimentació, la metal·lúrgia, l’automoció, la 
química, les arts gràfiques, els laboratoris, la cirurgia, etc.

COMBILO, empresa holandesa dedicada a la comercialització de fruites i verdures, intermediària entre 
la persona productora i el comerç minorista o majorista, decideix integrar robots col·laboratius 
OMROM a la tasca d’empaquetatge de tres peces de pebrots de diferents colors (verd, groc i verd, 
anomenada el semàfor). Aquesta tasca comporta un esforç físic considerable per als membres supe-
riors, sobretot mà-canell Segons l’empresa, aquesta mecanització ha resultat un procés més eficient, 
més ràpid i amb menys fallades. D’acord amb la informació que s’explica en el vídeo, l’objectiu 
d’aquesta implantació se centra en un augment de la productivitat. De fet, es planteja l’automatització 
de tots els processos possibles i pot suposar la pèrdua de llocs de treball.  

L’INRS1 (Institut Santé et sécurité au travail de França, 2020) detalla com la persona treballadora (humà) 
i el robot col·laboratiu treballen conjuntament, amb diferents graus d’interacció. A continuació es mos-
tren els tres tipus d’interacció:

     Coexistència. L’humà i el robot treballen al mateix temps, de manera simultània, en tasques diferents 
i en espais de treball diferents, però pròxims en el mateix entorn físic. Es correspon amb l’exemple de 
COMBILO. 

     Col·laboració indirecta. L’humà i el robot s’alternen en moments diferents de la jornada per treballar 
en una tasca comuna i al mateix espai de treball. 

     Col·laboració directa. L’humà i el robot treballen al mateix temps, de manera simultània, en una 
tasca comuna i al mateix espai de treball.  

1 Jean-Christophe Blaise, Laurie Brun, Adriana Savescu, Adel Sghaier, David Tihay et Lien Wioland (2020). 10 questions sur les robots collaboratifs 
(10 preguntes sobre robots col·laboratius). INRS (Institut Santé et sécurité au travail)
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En els dos primers tipus, la interacció és feble i les accions de l’humà i del robot poden, en alguns 
casos, influir-se mútuament. En la col·laboració directa, la interacció és molt forta, les accions de 
l’humà i del robot s’influeixen mútuament en temps real. 

RISCOS LABORALS DERIVATS DE LA INTERACCIÓ AMB EL ROBOT COL·LABORATIU 
I POSSIBLES CAUSES D’EXPOSICIÓ AL RISC

Informació basada en: INRS i projecte R-evolución industrial: prevención y retos 4.0

Riscos de seguretat

Contactes mecànics

Projeccions de mate-
rials i impactes físics

Causes d’exposició al risc

Accés a parts perilloses durant el funcionament automàtic 
(braços i eines de l’equip). 
Durant l’ajust i/o la programació o les proves del robot, durant 
tasques de neteja o manteniment, per arrencada intempestiva.
El robot excedeix l’àrea restringida sense límits de distància de 
seguretat clars en la trajectòria de treball. 
Obstacles físics durant el funcionament col·laboratiu.
Velocitat d’aproximació ràpida de la persona usuària i temps 
de reacció lent del robot.

Materials del procés, com partícules, pols, espurnes, esquitxa-
des, peces manipulades, etc.

Riscos tèrmics

Riscos elèctrics

Riscos higiènics

Exposició a temperatu-
res inadequades

Presència de produc-
tes químics

Exposició al soroll

Exposició a vibracions

Exposicions a radia-
cions

Exposició a camps 
electromagnètics

Cremades per contacte (calentes o fredes), atmosfera inflama-
ble o explosiva per dissolvents, pols metàl·lica, etc.

Durant el manteniment per elements més aïllats, derivacions, 
etc.

Causes d’exposició al risc

Temperatura excessiva relacionada amb el procés de treball. 
Calor o fred radiant.

Exposició a productes químics perillosos, com la pintura, la 
soldadura, la pols, etc., emprats en el procés de treball.

Derivat del mateix procés de treball.

Contacte amb connexions, tancaments, etc., o durant el guiat-
ge manual.

Depenent de l’activitat concreta: ionitzants o no ionitzants.

Camps elèctrics o magnètics estàtics i camps elèctrics, mag-
nètics i electromagnètics variables.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS ERGONÒMIQUES
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Riscos ergonòmics

Adopció de postures 
forçades

Moviments repetitius

Causes d’exposició al risc

Limitacions físiques per falta d’espai de treball lliure durant la 
interacció.
Defectes en el disseny ergonòmic del robot respecte de la 
tasca concreta.
Durada del procés de col·laboració.
Obstacles físics que dificulten el camp de visió lliure de la 
persona usuària. 
Mal ús del sistema per falta d’informació i formació específica.
Falta de temps de recuperació: pauses i descansos durant la 
jornada.

Simplicitat de les tasques al lloc de treball. 
Escassa varietat de tasques.
Durada del procés de col·laboració.
Defectes en el disseny ergonòmic del robot respecte de la 
tasca concreta.
Falta de temps de recuperació: pauses i descansos durant la 
jornada.

Manipulació manual de 
càrregues

Riscos psicosocials

Aïllament social

Altes exigències
sensorials

Altes exigències
cognitives

Escassa influència en el 
treball i falta d’autonomia

Treball monòton
i escasses exigències 
quantitatives

Durada del procés de col·laboració.
Defectes en el disseny ergonòmic del robot respecte de la 
tasca concreta.
Mal ús del sistema per falta d’informació i formació específica. 
Falta d’equips mecànics adequats en la tasca de manipulació. 
Falta de temps de recuperació: pauses i descansos durant la 
jornada.

Causes d’exposició al risc

Interacció contínua humà-robot i escasses possibilitats de 
relació social. 
Durada del procés de col·laboració.

Limitacions psicològiques a causa dels riscos potencials de 
xocs o contactes. 
Durada del procés de col·laboració.

Limitacions psíquiques relacionades amb les activitats de 
vigilància i control del robot. 
Durada del procés de col·laboració.

El ritme de treball el marca el robot i la persona usuària l’ha de 
seguir. 
Durada del procés de col·laboració.

Simplicitat de les tasques al lloc de treball. 
Escassa varietat de tasques. 
Durada del procés de col·laboració.
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L’ús de robots de qualsevol tipus genera un gran nombre de riscos relacionats amb el mateix robot, 
però també amb el procés, l’eina utilitzada i la peça manipulada. Mentre que en la robòtica industrial 
tradicional la majoria d’aquests riscos es controlen mitjançant barreres de protecció perimetrals, en el 
cas dels robots col·laboratius no és així, ja que estan dissenyats per treballar molt a prop de les perso-
nes amb les quals interactuen. A més, cal tenir en compte els riscos psicosocials que podrien relacio-
nar-se amb la por del contacte amb el robot, per exemple. També la necessitat de supervisar aquests 
robots pot augmentar la càrrega mental associada a la tasca.

L’exoesquelet

Els exoesquelets són tecnologies robòtiques formades per un sistema mecànic o tèxtil que porta la 
persona treballadora i té com a objectiu proporcionar assistència física en l’execució d’una tasca, com-
pensant els seus esforços i/o augmentant les seves capacitats motores (augment de la força, assistèn-
cia a la força, assistència al moviment, etc.).

Segons la seva forma de funcionament, es classifiquen en exoesquelets actius i passius. L’exoesquelet 
actiu disposa d’alimentació elèctrica i, en els casos més desenvolupats, són considerats un tipus de 
robot. Són cars i poc evolucionats, i no s’empren en l’àmbit laboral. L’exoesquelet passiu no té alimen-
tació elèctrica. És més barat que l’actiu. Aprofita i potencia l’energia generada per la persona usuària 
en el moviment i la força que exerceix. L’emmagatzema i la reparteix distribuint la càrrega física supor-
tada per diferents segments corporals per evitar la sobrecàrrega d’una o diverses zones corporals 
concretes. Els exoesquelets passius no són exactament un robot, ja que no compleixen tots els requi-
sits exigibles per a la seva consideració tècnica.

Principalment, els exoesquelets passius actuen en diferents zones corporals: l’esquena lumbar, 
l’esquena dorsal i les espatlles, les extremitats superiors, les extremitats inferiors i el cos sencer. Avui 
dia, l’exoesquelet passiu és el tipus d’exoesquelet que té una presència més estesa a les empreses. 
 
Hi ha un profund debat en aquest àmbit. En general, es rebutja la consideració de l’exoesquelet passiu 
com un equip de protecció individual (EPI). Malgrat aquest rebuig en la seva consideració com a equip 
de protecció individual, l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball2 (2019) descriu aquests 
dispositius com una ajuda tècnica i també com un EPI. La seva classificació depèn en gran manera de 
la seva aplicació, del disseny i de l’ús previst. Per tant, els exoesquelets només poden avaluar-se en 
l’actualitat mitjançant un enfocament cas per cas, individual, segons la seva consideració com a dispo-
sitiu tècnic o bé com a EPI. 

Fins avui (desembre del 2021) cap exoesquelet s’ha comercialitzat com un EPI, per la qual cosa no li 
ha estat aplicable el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

Mancant regulació legal, destaca l’ús de l’exoesquelet en les tasques de fabricació i de muntatge que 
exigeixen, principalment, manipulació manual de càrregues i treballar amb el braç per sobre del cap. 
En el cas del sector agrícola, destaquen les accions per aixecament, empenta i arrossegament de 
càrregues manualment, així com la inclinació de tronc cap endavant en tasques de sembra.

2 Peters, M. y Wischniewski, S. (2019). Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Agència Europea de 
Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA).

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS ERGONÒMIQUES
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L’ús i l’aplicació de l’exoesquelet passiu sembla associar-se més directament a les condicions ergonò-
miques del lloc de treball, en què es donen situacions de risc per postures forçades extremes i mantin-
gudes, principalment. L’exoesquelet passiu pot plantejar-se com una possible opció quan no existeix 
una alternativa tècnica que solucioni el problema ergonòmic o quan aquesta no sigui viable3.

La cadira sense cadira és un exoesquelet que permet el descans durant el treball, redueix la càrrega 
física i protegeix de les afeccions d’esquena. És lleuger i estable, es pot portar de manera flexible al 
cos, per alleujar l’esforç que es pugui generar a l’esquena, els genolls i el coll. Es pot adaptar individual-
ment a la grandària de sabata i cos corresponent.

En el següent enllaç (exoesquelet NOONEE) s’accedeix a l’empresa que el fabrica i a un vídeo demos-
tratiu en el qual es mostren les postures correctes que s’adopten en peus i cames, així com l’altura del 
treball. També s’indica que no és adequat per a treballs en els quals s’han d’elevar els braços per sobre 
del cap i quan són necessaris llargs desplaçaments o l’ús escales, etc.

L’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball4 (2019) evidencia el desconeixement dels efectes 
a llarg termini de l’ús d’exoesquelets per al sistema musculoesquelètic i la necessitat imperiosa de 
realitzar estudis exhaustius que tinguin en compte les característiques personals, fisiològiques i mèdi-
ques de les persones usuàries i els aspectes biomecànics dels exoesquelets. 

Les publicacions actuals aporten avantatges i inconvenients en la implementació dels exoesquelets 
passius al lloc de treball i s’identifiquen problemes importants en salut laboral derivats d’aquesta 
interacció tan estreta i directa entre l’humà i l’exoesquelet passiu.

3 Planas Elvira, AE, Tomás Royo JA y Ducun Lecumberri M. (2020) Ergonomía 4.0 y Exoesqueletos. Mitos, leyendas y certezas. Mutua Universal – 
Mugenat, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº10.
4 Peters, M. y Wischniewski, S. (2019). Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Agència Europea de 
Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA).

RISCOS LABORALS DERIVATS DE LA INTERACCIÓ AMB L’EXOESQUELET PASSIU
I POSSIBLES CAUSES D’EXPOSICIÓ AL RISC

Informació basada en: EU-OSHA, INRS i projecte R-evolución industrial: prevención y retos 4.0

Riscos de seguretat

Risc de caiguda al 
mateix nivell

Cops per col·lisió o 
aixafament

Causes d’exposició al risc

És factible que els exoesquelets puguin augmentar el risc de 
patir lesions durant una relliscada, una ensopegada o una 
caiguda. Aquest risc serà menor si l’exoesquelet es disposa als 
membres superiors de la persona usuària. 
Depenent del disseny, el material de construcció i el pes de 
l’exoesquelet, pot veure’s restringida la llibertat natural de 
moviment de la persona usuària, la qual cosa pot dificultar el 
restabliment de l’equilibri, amb la consegüent caiguda, fins i tot 
durant el seu ús i en la retirada del dispositiu. 

Possibles col·lisions entre l’exoesquelet i el mateix equip de 
treball, el robot o les màquines amb les quals es treballa.
Per falta d’espai o de visibilitat o poc marge de maniobra en 
l’execució de moviments. 
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Riscos de seguretat

Dificultat en l’evacuació

Desconfort i rascades

Riscos higiènics

Desconfort tèrmic per 
portar el dispositiu

Condicions ambientals

Condicions higièniques 
inadequades

Riscos ergonòmics

Adopció de postures 
forçades

Moviments incontrolats

Causes d’exposició al risc

En cas d’emergència, els edificis han de ser evacuats ràpida-
ment per garantir la seguretat i la salut de totes les treballado-
res i treballadors al centre de treball. Per tant, la ràpida extrac-
ció d’un exoesquelet resulta fonamental. El personal encarregat 
del seu disseny també ha de considerar aquest tipus de situa-
cions d’emergència i evacuació, i posar-se en el pitjor dels 
casos, en què la persona portant pot trobar-se sola i haver de 
desprendre’s del dispositiu per si mateixa.

Per pressions mantingudes o friccions d’elements de l’exoes-
quelet amb parts del cos de la persona usuària a causa d’una 
talla inadequada, un mal disseny inicial, un mal ajust a les 
dimensions de la persona, un ús prolongat, moviments de 
rangs excessius, etc. 

Causes d’exposició al risc

Ús mantingut de l’exoesquelet. 
Materials tèxtils del dispositiu que impedeixen la transpiració i 
la ventilació de les parts del cos en contacte.

La temperatura, la ventilació i la humitat del recinte han d’estar 
conformes amb l’ús dels dispositius. Propiciar la ventilació, la 
climatització i la roba de treball adequada.

Per efecte de l’ús d’un mateix equip entre diverses persones. 
Falta de manteniment adequat i dels seus elements comple-
mentaris després de cada ús. 
Els elements tèxtils de l’exoesquelet que estan en contacte 
amb la persona hauran de ser d’ús individual i personal.

Causas de exposición al riesgo

Per falta d’espai o de visibilitat o poc marge de maniobra en 
l’execució de moviments. 
Dificultats en la seva col·locació en posar-lo o treure’l.
Per depassar els límits fisiològics de la persona, cosa que li 
provocaria lesions articulars. 
Desplaçament d’unes certes restriccions corporals a altres 
parts del cos, que originarien trastorns musculoesquelètics (per 
exemple, lumbàlgies en l’ús d’exoesquelets en membres 
superiors).

Derivats de la pertorbació del moviment per modificació en el 
repartiment de masses i per la inèrcia de la persona usuària. 

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS ERGONÒMIQUES
DELS LLOCS DE TREBALL. Resum de l’informe tècnic.

RISCOS LABORALS DERIVATS DE LA INTERACCIÓ AMB L’EXOESQUELET PASSIU
I POSSIBLES CAUSES D’EXPOSICIÓ AL RISC

Informació basada en: EU-OSHA, INRS i projecte R-evolución industrial: prevención y retos 4.0

https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206311
https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-de-exoesqueletos-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1


La incomoditat és un dels aspectes que presenta més desafiaments i que pot dificultar una àmplia 
aplicació dels exoesquelets als llocs de treball. A més, des del punt de vista psicosocial la persona 
portant de l’exoesquelet podria sentir-se menys vàlida. Pot conduir-la a l’estigmatització al lloc de 
treball, ja que pot semblar que les persones depenen del dispositiu per treballar. En aquest cas el 
treballador o treballadora és qui s’adapta al dispositiu vinculat a un rendiment i a una productivitat que 
determina l’empresa.

RISCOS LABORALS DERIVATS DE LA INTERACCIÓ AMB L’EXOESQUELET PASSIU
I POSSIBLES CAUSES D’EXPOSICIÓ AL RISC

Informació basada en: EU-OSHA, INRS i projecte R-evolución industrial: prevención y retos 4.0
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Riscos ergonòmics

Desconfort per
compressions de
músculs o nervis i/o 
irritacions a la pell

Augment de la càrrega 
física global (càrrega 
addicional)

Moviments travats

Riscos psicosocials

Pèrdua de control i 
autonomia

Augment d’exigències 
cognitives

Desenvolupament 
d’habilitats

Causes d’exposició al risc

Per contacte directe o pressió mantinguda amb l’exoesque-
let.

El pes del mateix dispositiu que porta la persona usuària i la 
mateixa realització de moviments pot provocar un augment 
del ritme cardiovascular. Major pes suportat. 

Dificultats sensorials respecte del tacte, la percepció de la 
força i el control dels moviments. 
Aquesta condició pot donar lloc a trastorns sensorials i a la 
reducció de massa muscular per desadaptació muscular, 
atesa la immobilització o la reducció de la mobilitat d’una 
articulació. Per evitar-ho, pot utilitzar-se un extensor que 
proporcioni un reforç addicional en aquesta zona, encara que 
en determinades operacions aquest extensor pot, també, 
restringir el moviment.

Causes d’exposició al risc

Sensació de falta de control sobre la tasca.

Increment de les exigències d’atenció i de concentració, així 
com la posada en dubte de l’experiència de la persona 
usuària, la pressió dels temps, etc.

Incidència sobre la perícia de les persones usuàries per la 
necessitat de reajustar les seves habilitats motrius i sensitives 
per mitjà de l’ús de l’exoesquelet.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS ERGONÒMIQUES
DELS LLOCS DE TREBALL. Resum de l’informe tècnic.

https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206311
https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-de-exoesqueletos-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1
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La implantació de la tecnologia robòtica
als llocs de treball i tasques

Per a la incorporació al lloc de treball d’un robot col·laboratiu o d’un exoesquelet passiu, s’han de 
considerar i seguir els principis generals de l’acció preventiva descrits en l’article 15 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL). La seva aplicació jeràrquica és obligatòria 
a l’empresa. Per tant, si no és possible evitar el risc, el següent pas per a la millora de les condicions 
de treball a escala ergonòmica serà realitzar l’avaluació de riscos ergonòmica en aquells llocs de treball 
prioritaris. Per exemple, seran prioritaris els llocs de treball amb exigències físiques i posturals modera-
des i altes que acumulin un major nombre de baixes d’incapacitat per trastorns musculoesquelètics; 
que registrin un major absentisme i queixes i insatisfacció laboral per part de la plantilla i la seva repre-
sentació legal, i, en definitiva, que presentin més risc de patir un trastorn musculoesquelètic. 

L’avaluació de riscos ergonòmica és clau en el procés de disseny tant del robot col·laboratiu com de 
l’exoesquelet passiu, de manera que si aquesta falla, el disseny i la seva implantació al lloc de treball, 
amb molta probabilitat, també fracassaran.  

En aquest moment inicial del procés és imprescindible i necessària la participació dels treballadors i 
treballadores, creant un equip multidisciplinari a partir del comitè de seguretat i salut (i, en defecte 
d’això, amb els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals) que incorpori personal tècnic 
(enginyeries, disseny, prevenció de riscos laborals, qualitat, etc.), responsables intermedis, el Departa-
ment de Recursos Humans, i tot aquell perfil que esdevingui necessari en el procés.

En aquesta línia, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (2020), en l’NTP 1137. Ergonomia 
participativa: un enfocament diferent en la gestió del risc ergonòmic, estableix que pot ser interessant 
dur a terme la participació a través de tècniques d’ergonomia participativa, perquè l’èxit en la implan-
tació d’un nou equip pot estar altament influït per com es plantegi la col·laboració i la participació a 
l’empresa. 

Organitzar la participació directa i activa de la plantilla és primordial en l’avanç tecnològic, tant per 
afegir valor a l’empresa com per protegir els interessos dels treballadors i treballadores. 

Reptes de futur

Cal anticipar-se als nous riscos laborals. És necessari realitzar estudis que tinguin en compte els 
homes i les dones —joves, amb experiència o sense, de més edat…— per dissenyar per a les perso-
nes. També cal adoptar un enfocament multidisciplinari en la prevenció de riscos laborals sense deixar 
ningú fora del procés de millora (la plantilla, la representació legal, la direcció, el personal intermedi, el 
personal tècnic en prevenció de riscos laborals i professionals en ergonomia…) i integrar-los en l’inici, 
en una fase primerenca, involucrant-los en la presa de decisions i en l’avanç tecnològic de l’empresa.  

Apostar per la transició justa, que originalment es va proposar en resposta a la necessitat de protegir 
el medi ambient, és avui més important que mai pel que fa a la indústria 4.0. L’objectiu no és detenir la 
indústria 4.0, ja que aquest fracassaria, sinó fer que aquesta transformació sigui socialment sostenible 
i justa per a tots els treballadors i treballadores, i reforçar la participació sindical per a una transició justa 
a la digitalització i, en concret, per a la robotització al lloc de treball5 (CCOO Confederal).

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS ERGONÒMIQUES
DELS LLOCS DE TREBALL. Resum de l’informe tècnic.

5 Confederación Sindical de CCOO (2019). Digitalización, empleo y formación.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.ccoo.es/cms/cli/000001/o/cf/cf4b32b2148a6faf31d96342b198ab3b000001.pdf
https://www.ccoo.es/cms/cli/000001/o/cf/cf4b32b2148a6faf31d96342b198ab3b000001.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1137+Ergonom%C3%ADa+participativa+un+enfoque+diferente+en+la+gesti%F3n+del+riesgo+ergon%F3mico+-+A%F1o+2020.pdf/66dd329f-e4d1-4b0c-b6fa-3850a78b9e26?version=1.0&t=1614697911317
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