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PRESENTACIÓ

El document incorpora les referències bibliogràfiques i bibliografies web consultades per a l’elaboració 
de l’informe Influència de la robòtica en les condicions ergonòmiques dels llocs de treball, elabo-
rat per CCOO de Catalunya i l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS) per proporcionar 
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 seguretat i salut 2021-2026, referent a 
impulsar la recerca i el desenvolupament dels riscos prevalents i/o emergents.
La recopilació de referències facilita, en primer lloc, conèixer de primera mà la base contextual que 
sustenta l’informe generat, i, en segon lloc, aprofundir en el tema i continuar ampliant la recerca.

Paraules clau: indústria 4.0, robotització, robòtica, robots col·laboratius, cobots, exoesquelets, riscos 
laborals, ergonomia, trastorns musculoesquelètics, salut laboral, ocupacions feminitzades, desigual-
tats, gènere, sexe.

Fonts: entitats i organismes públics i privats, amb ànim de lucre i sense (instituts, fundacions, empre-
ses, associacions, etc.) d’àmbit internacional, per països, europeu i espanyol.

Recerca avançada: 
 • Google Acadèmic: https://scholar.google.es/ 
 • Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/
 • ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/ 
 • Elsevier España: https://www.elsevier.es/

Interval de recerca: gener del 2015 i octubre del 2021.

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Referencias bibliográficas

NOTA: en la redacció d’aquest document s’empra un llenguatge inclusiu, excepte en les cites expres-
ses i en aquella terminologia específica d’ús comú que fa referència a la indústria 4.0

https://scholar.google.es/
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INTERNACIONAL

   OIT (2020) El futuro del trabajo en la industria automotriz y la necesidad de invertir en la capaci-
dad de las personas y el trabajo decente y sostenible. Document temàtic per a la reunió tècnica 
sobre el futur del treball en la indústria automotriu (Ginebra, 15-19 de febrer del 2021), Oficina Interna-
cional del Treball, Departament de Polítiques Sectorials, Ginebra.

Document temàtic sobre el futur del treball en la indústria automotriu. Destaquen el capítol 2 —sobre 
les megatendències i els factors impulsors dels canvis que transformaran la indústria en el futur, espe-
cialment, els avenços tecnològics (per exemple, la robotització i els exoesquelets), la globalització, la 
demografia i el canvi climàtic— i el capítol 3 —en el qual es descriuen els reptes i les oportunitats per 
al treball decent i sostenible en termes d’ocupació, competències laborals i aprenentatge permanent, 
protecció social i condicions de treball, principis i drets fonamentals en el treball, i diàleg social.

Document: 59 pàgines. 

Idioma: espanyol.

   OIT (2019). Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo: aprovechar 100 años de expe-
riencia. Oficina Internacional del Treball.. 

Destaca l’apartat 2.1 del capítol 2, sobre tecnologia (automatització i robòtica), i el capítol 3, sobre 
desafiaments i oportunitats del futur del treball. 

Informe: 86 pàgines.

Idioma: espanyol.

  OIT (2017) Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. (2017). Oficina 
Internacional del Treball, Ginebra.

Informe de gran qualitat que presenta la situació actual i futura d’un entorn de treball en contínua evolu-
ció tecnològica. En una part del seu contingut fa referència a la robòtica i als  robots col·laboratius. 
Destaca el capítol 2C, sobre treball i benestar. 

Informe: 67 pàgines.

Idioma: espanyol.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_741663.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_591504.pdf
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    IndustriALL Global Union (2017). El Desafío de la industria 4.0 y la exigencia de nuevas respues-
tas.

IndustriALL Global Union és una federació sindical mundial, fundada a Copenhaguen el 19 de juny del 
2012. Representa més de 50 milions de persones que treballen en el sector miner, energètic i industrial 
a 140 països a tot el món. Formen part, com a afiliades d’aquesta federació sindical, CCOO d’Indústria 
i la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO. El document de debat se centra en la digitalització 
i, en particular, en la innovació i la invenció industrial que té poder de generar canvis en la producció i 
en la situació de la plantilla. 

Llibre: 36 pàgines. 

Idioma: espanyol. 

   WEB. UNIVERSAL ROBOTS. Agrupació a escala mundial de fabricants de robots. 

A Espanya, seu a Catalunya. Inclou informació teòrica, notícies i exemples de casos pràctics sobre els 
robots col·laboratius implementats en empreses de diferents sectors i activitats.

Història de casos. 

Exemple de casos d’empresa amb vuit persones en plantilla.

Continguts web. 

Idioma: anglès (en línia, qualsevol idioma disponible en el navegador).
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https://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2018/industry_4_es_web.pdf
https://www.universal-robots.com/es/
https://www.universal-robots.com/case-stories/izoelektro-doo/
https://www.universal-robots.com/case-stories/
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ESTATS UNITS

  Tamers SL; Streit J; Pana-Cryan R; Ray T; Syron L; Flynn MA; Castillo D; Roth G; Geraci C; Guerin R; 
Schulte PA; Henn S; Chang C-C; Felknor S; Howard J (2020). Envisioning the future of work to safe-
guard the safety, health, and well being of the workforce: a perspective from the CDC's. (“Visua-
litzar el futur del treball per salvaguardar la seguretat, la salut i el benestar de la força laboral: una pers-
pectiva de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut Ocupacional”). National Institute  for Occupational 
Safety and Health (NIOSH). Am J Ind Med 2020 Dec; 63(12):1065-1084. https://doi.org/10.1002/a-
jim.23183

L’article de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (NIOSH) recopila les oportunitats que 
ofereix el treball del futur, al mateix temps que identifica dificultats, exposicions i perills crítics. Destaca 
la importància de comprendre les implicacions del futur del treball i traduir-les en intervencions efecti-
ves a les empreses per garantir la seguretat i la salut de la plantilla. L’apartat 4.2.2 se centra en la robó-
tica. 

Article: 20 pàgines.

Idioma: anglès (en línia, qualsevol idioma disponible en el navegador). PDF en anglès. 

Continguts relacionats:  NIOSH partners with the National Science Foundation for a second year to fund 
workplace robotics research (NIOSH s’associa amb la National Science Foundation per segon any per 
a finançar la recerca de robòtica en el lloc de treball) (2021). A través d’aquesta iniciativa, NIOSH busca 
finançar la recerca sobre la integració de tecnologies robòtiques per reduir l’exposició a riscos al lloc 
de treball, la recerca per identificar els riscos físics potencials i els desafiaments sociotècnics de les 
tecnologies robòtiques per a les persones treballadores, i la recerca per avaluar diferents estratègies 
de control de riscos. 
NIOSH Science Blog.

Idioma:  anglès (en línia, qualsevol idioma disponible en el navegador).

   By Lowe B, Billotte W, Brogmus G, McDowell T, Reid C, Rempel D, Srinivasan D. (2019). Procee-
dings of the 2018 Ergo-X Symposium: Exoskeletons in the Workplace — Assessing Safety, Usa-
bility, and Productivity (Actes del Simposi Ergo-X 2018. Exoesquelets en el lloc de treball: avaluació 
de la seguretat, la usabilitat i la productivitat). Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human 
Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH). Publication No. 2020-102, https://doi.org/10.26616/NIOSHPUB2020102.

Document de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (NIOSH) que inclou les actes del Sim-
posi Ergo-X 2018 sobre exoesquelets al lloc de treball. Pretén difondre les presentacions de les 
ponències i resumir els espais de debat, preguntes i respostes, enllaçant les diapositives emprades.

Actes: 42 pàgines. 

Idioma: anglès.
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.23183
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.23183
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2019/08/26/ai/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2020-102/default.html
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  Rifkin, Jeremy (2011) The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming 
Energy, the Economy, and the World. St. Martin's Press ISBN 9780230115217.

En aquest llibre, Jeremy Rifkin (sociòleg, economista, escriptor, orador, assessor polític i activista 
estatunidenc) exposa com la fusió de la tecnologia d’Internet amb les energies renovables donarà lloc 
a una nova i potent Tercera Revolució Industrial. En el futur, ens diu, centenars de milions de persones 
produiran a les seves cases, a les seves oficines i a les seves fàbriques la seva pròpia energia verda i 
compartiran les unes amb les altres una “Internet energètica”, de la mateixa manera en què ara creem 
i compartim informació en línia.

Llibre: 330 pàgines. 

Idioma: anglès.

CANADÀ 

   Marie Laberge, Sandrine Caroly, Jessica Riel, Karen Messing. (2020). Considering sex and gender 
in ergonomics: Exploring the hows and whys (“Consideració del sexe i el gènere en l’ergonomia: 
explorant els com i els per què”). Applied Ergonomics, Volume 85, 103039, ISSN 0003-6870, https://-
doi.org/10.1016/j.apergo.2019.103039.

En la conferència de la IEA (Internacional Ergonomics Association) 2018, el Comitè Tècnic de Gènere i 
Treball va organitzar tres simposis amb més de 20 presentacions. En general, aquestes contribucions 
posicionen l’ergonomia com un enfocament teòric i pragmàtic que desenvolupa mètodes innovadors 
per integrar l’anàlisi de sexe/gènere en la construcció i l’avaluació d’intervencions. Aquest número 
especial d’Applied Ergonomics inclou diversos enfocaments per a la consideració del sexe i el gènere 
en l’ergonomia, inclosos mètodes d’anàlisi d’accidents, trastorns musculoesquelètics, interaccions 
treball-família, anàlisi d’horaris de treball, programes de prevenció i avaluació d’intervencions. 

Idioma: anglès (subjecte a compra). 

Investigadores del Centre de Recerca Interdisciplinària sobre Benestar, Salut, Societat i Medi Ambient. 
Més informació a CINBIOSE.  
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https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5086400/mod_label/intro/epdf.pub_the-third-industrial-revolution.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003687019302455
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003687019302455?via%3Dihub
https://cinbiose.uqam.ca
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  Baptiste Busch, Guilherme Maeda, Yoan Mollard, Marie Demangeat, Manuel Lopes. (2017). Postural 
Optimization for an Ergonomic Human-Robot Interaction (“Optimització postural per a una interac-
ció ergonòmica humà-robot”). IROS 2017-IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and 
Systems, Vancouver, Canada. pp.1-8. 

En aquest article s’aborda el problema de com millorar la postura de la persona treballadora durant la 
col·laboració humà-robot. Introdueix un marc d’optimització postural que té en compte les limitacions 
de la tasca i l’acceptabilitat mentre es minimitza el risc de sofrir trastorns musculoesquelètics. L’es-
tudi es basa en un model humà personalitzat i en tècniques d’avaluació postural desenvolupades per 
a l’ergonomia, principalment amb el mètode d’avaluació REBA.

Article: 9 pàgines. 

Idioma: anglès.

XILE

  Col·loqui (2021): Exoesqueletos en puestos de trabajo. SOCHERGO (Sociedad chilena de Ergono-
mía). 

En el col·loqui sobre exoesquelets participen el director de l’Observatori d’Ergonomia de SOCHER-
GO-Xile (Daniel Lizama A.), l’enginyer de Factors Humans i Seguretat Industrial Quebec-Canadà (Yaniel 
Torres), el professor de la Universitat de São Paulo de l’Escola d’Enginyers de Lorena-Brasil (Eduardo 
Ferro) i la directora d’Innovació Ocupacional i Seguretat i Salut de l’Institut de Biomecànica de Valèn-
cia-Espanya (Mercedes Sanchis). 

Idioma: espanyol. 

Vídeo: 02.20 hores.
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01629426
https://www.youtube.com/watch?v=HraJlWbqp4M
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ARGENTINA

  OIT (2020) El futuro del trabajo en el mundo de la industria 4.0. Buenos Aires; Oficina de País de 
l’Organització Internacional del Treball per a l’Argentina.
 

Projecte de recerca de la Unió Industrial Argentina (UIA) i l’Organització Internacional del Treball (OIT). 
Utilitza exemples de la indústria automotriu argentina i la indústria farmacèutica, identificant els desa-
fiaments i les oportunitats dels avenços tecnològics. Fa referència als robots col·laboratius. 

Estudi: 140 pàgines. 

Idioma: espanyol.

ALEMANYA

   WEB. International Federation of Robotics (IFR). Frankfurt, Alemania.

La Federació Internacional de Robòtica connecta el món de la robòtica. Es tracta d’una associació 
fundada el 1987. Els seus membres provenen de la indústria robòtica, associacions industrials nacio-
nals o internacionals i instituts de recerca i desenvolupament. En total, més de setanta membres de 
més de vint països. 

Proporcionen dades i estadístiques de mercat mundial descarregable i gratuïts des del web.

Destaca: Executive Summary World Robotics 2021 Industrial Robots (Resum executiu sobre la 
instal·lació de robots el 2021). 

Aporta la història del robot i incorpora recursos com l’estudi de casos de robots col·laboratius 
d’interès.

Idioma: anglès.   
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_749337.pdf
https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf
https://ifr.org/free-downloads/
https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf
https://ifr.org/robot-history
https://ifr.org/case-studies
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  Daniele Ippolito, Carmen Constantinescu, Oliver Riedel. (2020) Holistic planning and optimization of 
human-centred workplaces with integrated Exoskeleton technology (Planificació holística i 
optimització de llocs de treball centrats en l’ésser humà amb tecnologia d’exoesquelet integrada). 
Procedia CIRP, Volumen 88, 2020, Páginas 214-217, ISSN 2212-8271. https://doi.org/10.1016/j.pro-
cir.2020.05.038.

La planificació i l’optimització dels llocs de treball centrats en l’ésser humà requereix una nova metodo-
logia que permeti la integració dels exoesquelets com un nou recurs de fabricació o eina de treball per 
superar enormes problemes d’ergonomia en manipular peces pesades o treballar sobre el cap. El 
document presenta els primers passos en el desenvolupament d’un enfocament innovador per a la 
planificació i l’optimització de llocs de treball intel·ligents amb exoesquelet adaptatiu integrat. El tema 
abordat harmonitza tres àrees principals de recerca: a) tecnologies de producció i planificació holística 
dels processos de fabricació; b) ergonomia, seguretat i protecció dels treballadors i treballadores en 
entorns de fabricació, i c) la configuració basada en components del nou tipus de robòtica portàtil, els 
exoesquelets.

Article: 4 pàgines. 

Idioma: anglès.

   Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (2019). Analysis of the 
effectiveness of exoskeletons “Anàlisi de l’efectivitat dels exoesquelets”. Focus on IFA’s work. IFA, 
alemán.

Aquest document pertany a l’Institut de Seguretat i Salut Ocupacional de l’Assegurança  Social 
Alemany d’Accidents. S’analitzen els avantatges i els inconvenients de la utilització dels exoesquelets 
en l’àmbit laboral. Mostra els resultats d’un estudi experimental que es va dur a terme per determinar 
l’efectivitat de la utilització d’exoesquelets als llocs de treball.

Document: 2 pàgines. 

Idioma: anglès.

  Hensel, R. et col (2018). Chancen und Risiken für den Betrieblichen Einsatz von Exoskeletten in 
der betrieblichen Praxis. s.l.: ASU Zeitschrift für medizinische Prävention. Vol. 53, 654-661.

L’objectiu d’aquest estudi de camp va ser examinar l’exoesquelet de Laevo en condicions de treball 
reals respecte del seu potencial d’ús en la indústria automotriu (Audi), amb l’enfocament no sols en la 
incomoditat, la usabilitat i l’acceptació de la persona usuària, sinó també en particular en l’alleujament 
percebut de l’esquena baixa. 

Els resultats de l’estudi mostren una imatge molt positiva de l’exoesquelet respecte de la reducció 
percebuda de l’estrès a la zona lumbar. Conclou la necessitat de realitzar més exàmens fisiològics del 
treball per ajudar a validar objectivament el benefici ergonòmic sobre la base dels paràmetres fisiolò-
gics del treball. A més, seria necessari examinar la redistribució de la càrrega per identificar el potencial 
de millora i per augmentar l’acceptació de les persones usuàries.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282712030353X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282712030353X?via%3Dihub
https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/ada/pdf_en/aifa0406e.pdf
https://www.asu-arbeitsmedizin.com/chancen-und-risiken-fuer-den-einsatz-von-exoskeletten/chancen-und-risiken-fuer-den-einsatz-von
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FRANÇA

  Jornada (2021): Jornada técnica de robots colaborativos. INRS (Institut Santé et sécurité au travail). 

El 22 de juny del 2021, l’INRS (Institut de Salut i Seguretat en el Treball Francès) va transmetre una 
jornada tècnica dedicada als robots col·laboratius i a l’enfocament de prevenció per implementar per 
integrar-los amb èxit en les empreses. 

Presentacions i vídeos 

Accés als vídeos de la conferència

Idioma: francès.

   Seminari (2020). Exoesqueletos en el trabajo: ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué límites?  INRS (Institut 
Santé et sécurité au travail).

El 28 d’abril del 2020, l’INRS va dedicar un seminari web als exoesquelets. L’objectiu és informar les 
empreses dels beneficis i les limitacions associats a l’ús d’aquests dispositius durant diverses tasques 
de manipulació. Dona resposta als interrogants als quals s’enfronten les empreses en el seu procés 
d’adquisició d’un exoesquelet. Quin exoesquelet per a quina tasca? Com avaluar l’acompliment d’un 
exoesquelet? Quines són les limitacions que han de tenir-se en compte i com poden avaluar-se?

 Idioma: francès.

   Web de l’INRS (Institut Santé et sécurité au travail ). (2020). Exosquelettes. Sommaire du dossier 
(Exoesquelets. Resume de l’arxiu). 

L’INRS inclou informació d’interès sobre els exoesquelets: el que cal recordar i de què estem parlant 
Identificació de riscos, mesures de prevenció vinculades al funcionament col·laboratiu, preguntes 
freqüents i publicacions i enllaços útils. 

10 idées reçues sur les exosquelettes (10 conceptes erronis sobre els exoesquelets) (2018). 

Fullet: 24 pàgines. 

Idioma: francès.

Exosquelettes au travail: impact sur la santé et la sécurité des opérateurs. État des connaissances 
(Exoesquelets en el treball: impacte en la salut i seguretat dels operadors. Estat de coneixement) (2018). 

Fullet: 32 pàgines. 

Idioma: francès. 
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https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/journee-technique-robots-collaboratifs.html
https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqlw8IH6G3t0gymLApTgpib59Iuho7yID
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/webinaire-exosquelettes-travail.html
https://www.inrs.fr/risques/exosquelettes/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206295
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206311
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  Web de l’INRS (Institut Santé et sécurité au travail ). (2020). Robots collaboratifs. Sommaire du dossier 
(Robots colaborativos. Resumen del archivo). 

L’INRS inclou informació d’interès sobre els robots col·laboratius: el que cal recordar i de què estem 
parlant. Identificació de riscos, mesures de prevenció vinculades al funcionament col·laboratiu, 
preguntes freqüents i publicacions i enllaços útils.

Blaise, J. C.; Brun, L.; Savescu, A.; Sghaier, A.; Tihay, D.; Wioland, L. (2020). 10 questions sur les 
robots collaboratifs (10 preguntes sobre robots col.laboratius).

Fullet: 24 pàgines. 

Idioma: francès.

Vídeo (2020): Robots collaboratifs: quels enjeux pour la prévention? (Robots col·laboratius: quins 
són els riscos per a la prevenció?)

Idioma: francès.

Durada: 2 minuts. 

Vídeo (2020): Robots collaboratifs. Identifier les risques pour les prévenir (Robots col·laboratius. 
Identificar els riscos per a la seva prevenció) 

Idioma: francès. 

Durada: 3 minuts. 

   Atain Kouadio J-J, Kerngueven L y Turpin-Legendre E (2018). Guide pour les préventeurs. Acquisi-
tion et integration d’un exosquelette en Enterprise ((Adquisició i integració d’un exoesquelet en una 
empresa).). INRS (Institut Santé et sécurité au travail).

Aquesta guia de l’INRS, dirigida a especialistes en prevenció, pretén fer comprendre a l’empresa els 
múltiples interrogants que planteja la integració d’un exoesquelet. Ofereix un enfocament que va des 
de la definició de la necessitat d’assistència física fins a la seva integració en una situació laboral real. 
Té com a objectiu fer costat a l’empresa en la seva reflexió sobre l’adquisició d’un exoesquelet, crear 
les condicions que permetin la seva integració en l’àmbit laboral i avaluar els usos de l’exoesquelet al 
llarg del temps.

Guia: 36 pàgines. 

Idioma: francès.
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SUÏSSA

   Cardoso, A.; Colim, A.; Bicho, E.; Braga, A.C.; Menozzi, M.; Arezes, P (2021). Ergonomics and 
Human Factors as a Requirement to Implement Safer Collaborative RoboticWorkstations: A 
Literature Review (“Ergonomia i factors humans com a requisit per implementar llocs de treball més 
segurs amb robots col·laboratius: una revisió de la literature”). Safety 2021, 7, 71. https://doi.or-
g/10.3390/safety7040071

L’article resumeix els resultats més rellevants d’una revisió de la literatura centrada en els robots col·la-
boratius, l’ergonomia i el factor humà. A escala mundial, els resultats dels estudis revisats van mostrar 
el potencial dels requisits d’ergonomia i els factors humans (E&HF) integrats en els sistemes de col·la-
boració humà-robot (HRC) com un factor rellevant per reduir el risc de trastorns musculoesquelètics 
(WMSD).

Article: 16 pàgines.

Idioma: anglès (en línia, qualsevol idioma disponible al navegador).

PAÏSOS BAIXOS I IRLANDA

  Tjaša Kermavnar, Aijse W. de Vries, Michiel P. de Looze & Leonard W. O'Sullivan (2021). Effects of 
industrial back-support exoskeletons on body loading and user experience: an updated syste-
matic review (“Efectes dels exoesquelets de suport posterior industrial en la càrrega corporal i l’expe-
riència de l’usuari: una revisió sistemàtica actualitzada”).  Ergonomics,  64:6,  685-711,  DOI: 
10.1080/00140139.2020.1870162

Els autors realitzen una revisió sistemàtica d’articles publicats en els últims cinc anys sobre 
exoesquelets industrials de suport posterior i aborden avaluacions objectives i subjectives, efectes 
secundaris i aspectes metodològics de les proves d’usabilitat. Els resultats indiquen l’eficiència dels 
exoesquelets en la reducció de la retrocarga i la necessitat de realitzar més estudis en situacions reals 
de treball.

Article: subjecte a compra. 

Idioma: anglès.
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   Michiel P. de Looze, Tim Bosch, Frank Krause, Konrad S. Stadler y Leonard W. O'Sullivan (2016). 
Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load (“Exoes-
quelets per a aplicacions industrials i els seus efectes potencials sobre la càrrega de treball físic”). 
Ergonomics, 59: 5, 671-681, DOI:10.1080/00140139.2015.1081988

Els autors realitzen una revisió de quaranta articles sobre exoesquelets industrials, passius i actius. 
Destaquen l’interès significatiu en els exoesquelets industrials juntament amb la falta de normes de 
seguretat específiques i de qüestions tècniques que dificulten el seu ús pràctic en la indústria. Identifica 
la incomoditat de l’exoesquelet associat al pes del dispositiu, l’adaptació amb l’anatomia humana. 

Article: subjecte a compra.

Idioma: anglès.

ITALIA

   Stefano Toxiri, Matthias B. Näf, Maria Lazzaroni, Jorge Fernández, Matteo Sposito, Tommaso Poliero, 
Luigi Monica, Sara Anastasi, Darwin G. Caldwell & Jesús Ortiz (2019). Back-Support Exoskeletons for 
Occupational Use: An Overview of Technological Advances and Trends (“Exoesquelets de suport 
posterior per al seu ús ocupacional: una visió general dels avanços i tendències tecnològiques”). IISE 
Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors,  7:3-4,  237-249,  DOI: 
10.1080/24725838.2019.1626303

L’article descriu les tecnologies adoptades per als exoesquelets de suport posterior i analitza els seus 
avantatges i inconvenients. Aquesta visió general té com a objectiu promoure un enteniment comú i 
fomentar el debat entre les diferents parts interessades, com a desenvolupadors, professionals de 
l’ergonomia, clients i treballadors i treballadores.

Article: 12 pàgines.

Idioma: anglès (en línia, qualsevol idioma disponible al navegador).
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ÀMBIT EUROPEU

   Monica L, Anastasi S y Draicchio F (2020). Occupational exoskeletons: wearable Robotic devices 
to prevent work-relatd musculoskeletal disorders in the workplace of the future (Exoesquelets 
laborals: dispositius robòtics impediran en el futur que es produeixin trastorns musculoesquelètics al 
lloc de treball). Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA). 
 

L’article analitza els resultats d’un projecte conjunt entre l’EU-OSHA i l’INAIL-IIT (Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Itàlia) sobre els exoesquelets i com maximitzar el seu 
potencial per reduir els trastorns musculoesquelètics d’origen laboral. La informació continguda en 
aquest article pot considerar-se una base potencial per a la futura recerca sobre les persones usuàries 
dels exoesquelets a la feina.

Article: 12 pàgines. 

Idioma: anglès.

   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).  

L’Institut Federal de Salut i Seguretat en el Treball, de Dortmund (Alemanya), elabora per a l’EU-OSHA 
el document de consulta en el qual s’examina el paper que els exoesquelets poden tenir a l’entorn de 
treball del futur i l’impacte que pot portar aparellat per a la seguretat i la salut de les persones treballa-
dores. Analitza el paper que poden tenir els exoesquelets en la prevenció dels trastorns musculoes-
quelètics alhora que aborda els riscos potencials derivats de la seva aplicació en diversos àmbits.

Article: 10 pàgines.

Idioma: espanyol.

   Parlamento Europeo (2017). Normas de Derecho civil sobre robótica. Resolució de 16 de febrer de 
2017, amb recomanacions destinades a la Comissió sobre Normes de Dret Civil sobre Robòtica 
(2015/2103 (INL)). Text aprovat, Estrasburg.

L’evolució en el camp de la tecnologia i de la intel·ligència artificial ha determinat que el Parlament 
Europeu plantegi a la Comissió Europea la necessitat d’entrar a regular les normes de dret civil sobre 
robòtica. Els plantejaments exposats en la resolució comporten grans implicacions jurídiques. També 
la interacció dels robots amb els humans necessitarà una legislació que aquells siguin capaços d’assu-
mir informàticament. 

Idioma: espanyol.
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   Dr. Jari Kaivo-oja (2015). Una revisión sobre el futuro del trabajo: la robótica. Agència Europea de 
Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA).  

Document de debat sobre la robòtica que presenta un resum d’un article més extens encarregat per 
l’EU-OSHA al Dr. Jari Kaivo-oja (Centre de Recerca sobre el Futur de Finlàndia, Universitat de Turku), i 
incorpora els comentaris rebuts de la xarxa de punts focals de l’agència en ocasió del seminari orga-
nitzat l’11 de juny del 2015 a Bilbao.  Entre les observacions finals destaca algun dels beneficis que 
guarden relació amb la millora de la salut, la comoditat, la productivitat i la seguretat, i amb l’aportació 
de dades, informacions i coneixements. Entre els aspectes possiblement negatius ressalta la protecció 
de la intimitat i de les dades personals, amb les expectatives exagerades i amb la creixent complexitat 
tecnològica.

 Article resumeixen: 5 pàgines.

 Idioma: espanyol.

   Drahokoupil J. (2020). The challange of digital transformation in the automotive industry. Jobs, 
upgrading and the prospects for development. (El desafiament de la transformació digital en la 
indústria de l’automotriu. Ocupacions, modernització i perspectives de desenvolupament). The Euro-
pean Trade Union Institute (ETUI-Bruselas).

Aquest llibre aborda l’impacte de les noves tecnologies, que normalment es tracten sota el títol d’in-
dústria 4.0. Se centra en particular en la indústria de l’automòbil, que ha estat a l’avantguarda en la 
introducció de noves tecnologies com els robots industrials. Analitza el seu impacte en les condicions 
laborals i l’ocupació així com en el paper dels llocs de producció en la cadena de valor. 

Llibre: 180 pàgines.

Idioma: anglès.

   Denis Baudier. (2017). Exoskeletons: taking off the strain? ((“Exoesquelets: treure la tensió?”) Espe-
cial report, numero 16 autumn-winter 2017, 27-30, Magazine HesaMag the European Trade Union 
Institute (ETUI-Bruselas).  

Se centra en els exoesquelets com a dispositiu adequat per al desenvolupament de tasques específi-
ques amb unes elevades exigències físiques i posturals, com ara l’escatat del sostre. 

Article: 4 pàgines.

Idioma: anglès (en línia, qualsevol idioma disponible al navegador); PDF en anglès.
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https://www.etui.org/sites/default/files/2020-09/The%20challenge%20of%20digital%20transformation%20in%20the%20automotive%20industry-2020.pdf
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ESPANYA

   CCOO Servicios a la ciudadanía, CCOO Industria  y CCOO Servicios (2021). Informe sectorial de las 
TIC. El Sector TIC, como motor de un modelo productivo de futuro. 

Informe actual i complet sobre el sector a escala nacional i en el context econòmic internacional. Des-
taca l’apartat 2.3, sobre l’anàlisi DAFO del sector TIC, i l’apartat 3, de conclusions i propostes. Fa 
referència als robots i exoesquelets. 

Informe: 63 pàgines. 

Idioma: espanyol.

   CCOO Industria Castilla-La Mancha (2020). El sector agrícola y ganadero en CLM, ante todo 
trabajo decente. Document actualitzat al juny del 2020. 

Destaca l’apartat 2.f, sobre condicions en l’ocupació agrària i salut laboral i prevenció de riscos, en el 
qual s’esmenten els exoesquelets en el sector agrari. 

Document: 18 pàgines.

Idioma: espanyol.

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

Aquest estudi se centra a realitzar un diagnòstic ocupacional i formatiu de la situació en la qual ens 
trobem davant la digitalització. Destaca l’apartat 4, sobre la digitalització des del punt de vista del món 
del treball. Fa referència als robots i exoesquelets.

Informe: 57 pàgines. 

Idioma: espanyol.
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   CCOO Industria, UGT, AMETIC (2018). Recomendaciones sobre el impacto de la Tecnología en 
los Centros Productivos de Trabajo. 

Document de consens i d’aliança entre les organitzacions signants (CCOO d’Indústria, Unió General de 
Treballadors i la patronal representant del sector de la indústria tecnològica digital a Espanya). En 
aquest document es pretén fomentar el diàleg que permeti a les empreses i al col·lectiu treballador 
afrontar la transformació digital per mitjà del consens. Entre les recomanacions proposades es fa 
esment als robots i exoesquelets. 

Document: 6 pàgines. 

Idioma: espanyol.

   CCOO Industria. (2018). La digitalización de la industria. Afrontar los cambios en el empleo y en 
las relaciones laborales. Área de Estrategias Sectoriales, Industria Comisiones Obreras. 

Document de treball que incorpora propostes d’actuació sindical per a una intervenció proactiva en la 
negociació col·lectiva que cal aplicar en el procés de transformació digital de les empreses i la indús-
tria 4.0. 

Document: 46 pàgines. 

Idioma: espanyol.

   Jornada (2021): Exoesqueletos, actualidad y futuro en PRL. Institut Nacional de Seguretat i Salut en 
el Treball ( (INSST). 

Participen en la jornada el conseller tècnic del CNVM-INSST, el cap d’Unitat Tècnica d’Ergonomia del 
CNCT-INSST i membres de la direcció tècnica d’R+D de Mutua Universal. La jornada proporciona 
informació sobre la tipologia de l’exoesquelet, el seu impacte en les condicions de treball, especial-
ment en el camp de l’ergonomia, així com les consideracions prèvies a la seva selecció i ús.

Vídeo d’introducció (durada: 18 min). 

Vídeos sobre el procés de selecció i la implementació (durada: 13 minuts i 14 minuts).

Vídeo sobre la situació i les experiències d’avui dia a les empreses espanyoles, així com sobre les pers-
pectives de futur (durada: 35 minuts). 

Idioma: espanyol.
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   Zubizarreta Molinuevo J, Álvarez Bayona T, Planas Lara A, Tomás Royo A y Ducun Lecumberri M. 
(2021). Exoesqueletos: Actualidad y Futuro en PRL. Revista Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), nº 108: 50-60 octubre 2021.

Article que plasma la informació de la jornada prèvia (juny del 2021) sobre exoesquelets. 

Article: 10 pàgines. 

Idioma: espanyol.

   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. 

Document explicatiu sobre el concepte i les aplicacions de l’exoesquelet. Respon a qüestions relle-
vants respecte de la necessitat i l’adequació del dispositiu en un lloc de treball i si pot o no millorar les 
condicions de treball amb la seva implantació. Incerteses i reptes. 

Document: 29 pàgines. 

Idioma: espanyol.

   Sofía Iranzo Egea, Úrsula Martínez Iranzo, Daniel Iordanov López, Alicia Piedrabuena Cuesta, Juan 
Manuel Belda Lois, Mercedes Sanchis Almenara, Raquel Ruiz Folgado, Israel Benavides Sosa (2019). 
Evaluación del impacto del uso de un exoesqueleto de miembro superior en condiciones reales. 
El caso de Ford. Revista de Biomecánica Nº. 66, págs. 42-46, IBV (Institut de Biomecànica de Valèn-
cia).

L’article conclou que, a pesar que s’han pogut observar efectes beneficiosos de l’ús dels exoesque-
lets, seria interessant realitzar estudis longitudinals amb més mostres. També destaca l’interès a definir 
metodologies estandarditzades per valorar l’ergonomia dels llocs de treball amb la introducció de 
l’exoesquelet.

Article: 5 pàgines. 

Idioma: espanyol.
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   XI Taller de Formación (2019): Enfoque de Género en PRL y Ergonomía (Instrumentos para la 
integración del género en la PRL y Acercamiento a la ergonomía desde la perspectiva de género). 
OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral).

Taller presencial dirigit al personal sanitari dels serveis de prevenció. 

Idioma: espanyol. 

El Grup de Gènere d’OSALAN indica pautes per afegir la perspectiva de gènere als plans de 
prevenció de les empreses, perquè sigui una prevenció inclusiva per a tota la població treballadora.  

El Grup de Formació d’OSALAN va aportar dades sobre malalties professionals i accidents de treball 
de l’any 2018, en relació amb els trastorns musculoesquelètics, diferenciats per sexes. Es va remar-
car l’existència d’una segregació horitzontal i vertical dins del mercat laboral, així  com la 
desigualtat en les condicions de treball entre homes i dones, pels condicionants de gènere. 

L’Institut de Biomecànica de València va facilitar eines per realitzar l’avaluació de riscos ergonòmics, 
tenint en compte els paràmetres perquè els llocs de treball s’adaptin a tota la població treballado-
ra. El sexe seria un paràmetre més a tenir en compte (no hauria de ser un fet diferenciador).

   Mercader Uguina, Jesús R. (2018). Robótica y riesgos laborales. Archivos de Prevención de Ries-
gos Laborales, 21(3), 121-122. [21 de setembre del 2020]. 

L’autor (professor de Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat Carlos III de Madrid) realitza un 
breu repàs per l’evolució de la robòtica des del punt de vista del dret del treball i la seva aplicació en 
la millora de les condicions de treball. 

Article: 2 pàgines. 

Idioma: espanyol.

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-25492018000300001

   Masood J., Schneider U., Maufroy C., Pons JL (2020) Subjetive Perception of Shoulder Support 
Exoskeleton at Groupe PSA (Percepció subjectiva de l’exoesquelet de suport de l’espatlla al Groupe 
PSA). Wearable Robotics: Challenges and Trends. Proceedings of the 5th International Symposium on 
Wearable Robotics, WeRob2020, and of WearRAcon Europe 2020. Springer.

L’article analitza com l’adopció de la tecnologia d’exoesquelet industrial emergent (IET) en la indústria 
requereix una avaluació del seu impacte a llarg termini. Presenta la valoració subjectiva de l’exoesque-
let de suport d’espatlles a la fàbrica del Groupe PSA Vigo mitjançant l’establiment de fases d’avaluació 
a la línia de muntatge en condicions industrials. Participen en l’estudi 47 treballadors (homes). En les 
seves conclusions descobreixen la importància de l’ajust de l’exoesquelet per a una bona usabilitat i 
confortabilitat.
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   WEB. R-EVOLUCIÓN INDUSTRIAL: PREVENCIÓN Y RETOS 4.0. 

Web espanyola que forma part del projecte “R-evolución industrial”. Els seus membres són AIDIMME 
Instituto Tecnológico, FEMEVAL (Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana), FEVAMA (Federació 
Empresarial de la Fusta i el Moble de la Comunitat Valenciana), Unión de Mutuas, Unimat Prevención i 
Agrupación Innovadora Valmetal. 

Incorpora materials divulgatius del projecte “R-evolución industrial” en format guies en PDF, vídeos i 
infografies tant per als reptes i les oportunitats transversals com per als específics de les diverses 
tecnologies emergents: fabricació additiva, realitat virtual i augmentada, IOT, exoesquelets, cobots i 
AGV, drons, etc.

Consultar: AIDIMME; FEMEVAL; FEVAMA; Unión de Mutuas; UNIMAT Prevención; Agrupación Innova-
dora VALMETAL; Generalitat Valenciana (2019). Guía 4: exoesqueletos y prevención de riesgos 
laborales (26 pàgines).

AIDIMME; FEMEVAL; FEVAMA; Unión de Mutuas; UNIMAT Prevención; Agrupación Innovadora VAL-
METAL (2019). Robots industriales y cobots en prevención de riesgos laborales (49 pàgines).

Article de l’Observatori de Recursos Humans (ORH) vinculat al projecte (2019): “Hoja de ruta para 
prevenir los nuevos riesgos laborales 4.0”.

Continguts web. 

Idioma: espanyol. 

   WEB. Revista robots. 

Revista espanyola que proporciona informació teòrica i pràctica sobre casos concrets i exemples d’im-
plementació en empreses de robots col·laboratius i automatització de sistemes i de processos 
(robots industrials). Disposa, actualment, de 13 números publicats en format PDF i en línia amb vídeos. 

Continguts web. 

Idioma: espanyol.

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Referencias bibliográficas

https://www.prlcuatropuntocero.es
https://www.prlcuatropuntocero.es/detalle_noticia/dynacontent/guia-de-exoesqueletos-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html?cid=b7cf6119-5883-44ec-8663-9477a68fc2f1
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
https://www.observatoriorh.com/empresa-saludable/hoja-de-ruta-para-prevenir-los-nuevos-riesgos-laborales-4-0.html
https://revistaderobots.com
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   WEB. Robótica Médica TECNALIA Salud.

És el major centre de recerca aplicada i de desenvolupament tecnològic d’Espanya amb seu al País 
Basc. És un referent a Europa i membre de la Basque Research and Technology Alliance 
(BRTA-Guipuzkoa). És fruit d’una aliança per a la recerca basca, del qual forma part el Govern basc. En 
l’àmbit de la transformació digital amplia el seu camp d’actuació en els robots col·laboratius (robòtica 
i sistemes cognitius) i els exoesquelets per a la prevenció dels trastorns musculoesquelètics (sistemes 
avançats d’interacció i treballador 4.0). 

Continguts web. 

Idioma: espanyol.

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

Destacan los datos específicos referidos a Catalunya y el apartado Oportunitats d�innovació (II). 

Documento (presentación en power point): 59 páginas.

Idioma: Catalán. 

  Hernández Gascón JM, Fontrodona Francolí J, Morron Salmeron A, Castany Teixidor L, Clavijo 
Losada M y Tascón Alonso B. (2018). L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya. Col.lecció 
papers de l’observatori de la industria. Departament’d’Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalun-
ya. 

Destaca l’apartat 2.2, sobre les empreses davant la indústria 4.0; l’apartat 2.3, relatiu a la formació per 
a la transformació digital, i el 3.5, sobre repercussions de la indústria 4.0 en les condicions de treball i 
l’organització de la producció. 

Llibre: 216 pàgines. 

Idioma: català. 

Resum de l’estudi (8 pàgines). 

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Referencias bibliográficas

https://www.tecnalia.com/ambitos/transformacion-digital
https://www.brta.eus/en/home
http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/informes_sectorials/industria40-catalunya.pdf
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/03_papers_observatori_industria_40.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2018/04/25/13/40/08044276-5fe4-4f7f-86d8-b44b88c3374c.pdf
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   Rodríguez I, Jiménez S, Marsé M i Miranda C. (2017). Mapeig i anàlisi de la Indùstria 4.0 a Catalun-
ya. Anàlisi d’Oportunitats. Estratègia i intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ. Generalitat de Catalunya. 

Informe de l’estudi desenvolupat amb l’objectiu principal de realitzar un mapatge i una anàlisi d’oportu-
nitats de la indústria 4.0 a Catalunya. Mostra la situació actual de la indústria 4.0 segons una sèrie 
d’eines tecnològiques, entre les quals es troba la robòtica avançada. 

Document (presentació en Power Point): 139 pàgines. 

Idioma: català.

   Fonseca, P (2016). Indústria 4.0 / Status Report Marc de referència sobre la Indústria 4.0. Octu-
bre 2016. Comissió Indústria 4.0 Enginyers de Catalunya. 

Componen la comissió el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers en Infor-
màtica de Catalunya i l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya. El docu-
ment aporta informació general sobre la indústria 4.0. Destaquen els posicionaments institucionals a 
Europa, Estats Units i Àsia; les persones, la clau de la cadena de valor, i el repte de la seguretat (Safety 
& Security). 

Document de treball: 40 pàgines. 

Idioma: català.

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Referencias bibliográficas

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/informes_sectorials/Mapa-Industria40.pdf
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/99456
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Bibliografia web 

   Article Contraportada Revista Por experiencia. Cuando la tecnología produce monstruos. Nº 73, 
julio 2016. 

   Article del Web Empresa COVAP (2018). Universal Robots otorga el "Robot de Oro" a Ibéricos 
COVAP. Ejemplo-caso. 

   Article BBC (2017). ¿Qué países tienen más robots en sus fábricas y cuán cierto es que nos 
están robando los puestos de trabajo? 

   Article de la revista Seguridad Laboral. (2020): ¿Cuáles son los riesgos laborales de la Industria 4.0? 
   
   Blog Universidad de Alcalá (2021): ¿Qué es la ergonomía en la industria 4.0? 

   Vídeo Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa Universidad de Málaga (2020): 
La industria 4.0 y su impacto en el futuro del trabajo. 

  Article sobre l’estudi d’exoesquelets, Umivale i IBV (Setmana Europea): Exoesqueletos para preve-
nir lesiones en el ámbito laboral.  

   Article de la revista Seguridad Laboral. (2019): Exoesqueletos, la nueva ergonomía.  

   Articles de difusió Xataka sobre casos: Exoesqueletos robóticos y mecánicos. 

  Article d’Ana Elvira Palas Lara, del Consell General d’Enginyers Industrials (2019): Cinco claves ergo-
nómicas para el éxito de los exoesqueletos en el trabajo. 

   Vídeos COMAU Mate en la comercialización de exoesqueleto (Italia). 

  Vídeos d’ITURRI sobre la comercialització d’exoesquelets (noonee, skelex, laevo, Panasonic): 
Exoesqueletos, un nuevo impulso para la ergonomía. 

   Article de la Mutua Universal. (2021): Exoesqueletos: la solución a los problemas musculoes-
queléticos  ¿o no? 

   Plataforma independent d’informació sobre exoesquelets (2021): Informe de exoesqueleto

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Referencias bibliográficas

https://www.ccoo.es/a9a9d2fa4c10a6f6ee20c0f215cce37f000001.pdf
https://www.covap.es/ultimas-noticias/ibericos/universal-robots-otorga-el-robot-de-oro-a-ibericos-covap/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-39267567
https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/mutuas-servicios-prevencion/cuales-son-los-riesgos-laborales-de-la-industria-4-0_20201117.html
https://www.youtube.com/watch?v=nqGfytUKwK8
https://umivale.es/detalle-busquedas?sid=ce8756a9-8134-4d5d-b42c-9adba25bdf82
https://www.seguridad-laboral.es/especiales-prl/ergonomia/exoesqueletos-la-nueva-ergonomia_20190109.html
https://www.xataka.com/tag/exoesqueletos
https://ingenierosindustriales.es/cinco-claves-ergonomicas-para-el-exito-de-los-exoesqueletos-en-el-trabajo/
https://comau-new.emailmagnews.com/mate/es/form?gclid=Cj0KCQiA7OnxBRCNARIsAIW53B8AQIrdoUfMTjssCg6h_QBmt1lHkUAMevj4nVoAMWwX24tJVyFMpVwaAvOyEALw_wcB
http://trabajosaludable.mutuauniversal.net/es/publicaciones/202137/tecnologia-segura/
https://exoskeletonreport.com
https://exo.iturri.com/video-exoesqueletos-impulso-ergonomia-coashiq/
https://www.masterindustria40.com/que-es-ergonomia-industria-4-0/
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