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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 es refereix a la indústria 4.0

Aquest document s'ha elaborat amb anterioritat a la publicació de la NTP 1162 i 1163 sobre exoes-
quelets. Gran part del contingut de les NTP es troba integrat en el document a partir de l'article de 
referència:  Zubizarreta Molinuevo J, Álvarez Baiona T, Planas Lara A, Tomás Royo A i Ducun 
Lecumberri M. (2021). Exoesquelets: Actualitat i Futur en PRL. Revesteixi Seguretat i Salut en el 
Treball (INSST), núm. 108: 50-60, octubre de 2021.
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La indústria 4.0, també anomenada quarta revolució industrial, comporta grans oportunitats de desen-
volupament i, al mateix temps, preocupacions. Es coneix i es valora de manera positiva la introducció 
de la robòtica a les empreses, així com en el sector mèdic. La tecnologia robòtica basada en la intel·li-
gència artificial actualment s’utilitza en sectors d’activitat molt diversos. Ara bé, aquesta revolució de 
les estructures, formes i relacions en el món del treball no està exempta d’inquietuds pel que fa a la 
percepció que tenen multitud de treballadors i treballadores que aquesta tecnologia avançada i la 
mateixa digitalització, a la llarga, substituiran les persones (exclusió del mercat laboral).

Un altre element que cal tenir en compte amb relació a la seguretat i la salut, i que tot sovint oblidem, 
és l’íntima relació existent entre la tecnologia robòtica i l’ergonomia. Atesa la, entre cometes, certa 
novetat que representa la implementació gradual dels robots —amb les seves diferents varietats, la 
digitalització (ús d’algorismes en les noves plataformes de treball) i la imparable introducció de noves 
tecnologies que substitueixen i transformen les antigues formes de treball i les relacions laborals exis-
tents entre la direcció de l’empresa i la plantilla— tenim l’obligació, com a agents socials i com l’orga-
nització sindical més representativa tant en l’àmbit estatal com a Catalunya, d’abordar l’exposició a 
aquests nous riscos emergents des d’una perspectiva tècnica, legal i sindical, amb la finalitat de garan-
tir el dret de les persones treballadores a la protecció davant dels riscos laborals, tal com indica l’article 
14 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

A més de la finalitat pròpia de CCOO de Catalunya pel que fa a la transformació de les condicions de 
treball i de la protecció de la salut i la seguretat del personal laboral, pretenem executar les accions de 
l’objectiu estratègic 7 de l’Estratègia catalana de seguretat i salut 2021-2026, referent a impulsar la 
recerca quant als riscos prevalents i/o emergents.

Així doncs, CCOO de Catalunya, conjuntament amb ISTAS, hem elaborat aquest document, per donar 
coneixements, eines i orientacions preventives als delegats i delegades de prevenció a fi que puguin 
realitzar les funcions i les facultats que els atorga l’LPRL.

Mónica Pérez
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INTRODUCCIÓ

Aquest document és el resultat d’una revisió detallada no exhaustiva de referències bibliogràfiques i 
bibliografies web de diferents entitats i organismes públics i privats, amb ànim de lucre i sense (insti-
tuts, fundacions, empreses, associacions, etc.) d’àmbit internacional, per països, europeu i espanyol, 
corresponents al període entre gener del 2015 i octubre del 2021. La cerca i l’anàlisi se centren en l’últi-
ma fase de l’evolució del treball, la quarta revolució industrial i, en concret, en la robòtica avançada 
aplicada al treball per mitjà dels robots col·laboratius i els exoesquelets passius. De l’anàlisi de les 
referències i cites seleccionades, se’n destaca la informació rellevant i d’interès per a la població treba-
lladora i la seva representació legal a l’empresa respecte de com la tecnologia robòtica influeix en les 
condicions de treball, i, principalment, des del punt de vista ergonòmic.

L’apartat 1 defineix la situació de partida respecte de l’ús i l’aplicabilitat en l’àmbit laboral de la robòti-
ca, i, en concret, dels robots col·laboratius i els exoesquelets, amb un enfocament més genèric que 
parteix de la digitalització. 

L’apartat 2 incorpora informació rellevant sobre els conceptes de robot col·laboratiu i exoesquelet, la 
seva regulació legal, les normes i els criteris tècnics vigents, i la seva utilitat i aplicabilitat en diferents 
sectors, llocs de treball i tasques, emprant exemples extrets de la literatura. També s’inclou informació 
d’interès respecte de la interacció de les persones amb el robot col·laboratiu i amb l’exoesquelet, en 
relació amb l’exposició als riscos laborals nous i emergents derivats d’aquesta interacció humà-robot, 
que destaquen com a principals causes dels trastorns musculoesquelètics d’origen laboral, els riscos 
ergonòmics, els riscos psicosocials i determinats riscos higiènics. 

L’apartat 3 identifica fortaleses i febleses, oportunitats i amenaces que, segons la literatura, suposa o 
pot suposar la tecnologia robòtica a l’empresa, al treballador o treballadora a l’empresa i a la seva 
representació legal, des d’un punt de vista preventiu en salut laboral i, principalment, des del punt de 
vista ergonòmic per a la prevenció dels trastorns musculoesquelètics.

L’apartat 4 inclou els principals reptes de futur identificats en la literatura respecte de la tecnologia 
robòtica i l’ús dels robots col·laboratius i dels exoesquelets passius en l’àmbit laboral. 

El document aporta informació sobre els canvis que provoca la indústria 4.0, amb conseqüències posi-
tives i negatives en les condicions de seguretat i salut de les persones treballadores. Amb la seva 
difusió entre els agents implicats en la gestió preventiva dels riscos laborals a l’empresa, es promou la 
sensibilització en salut laboral i les actuacions preventives davant dels trastorns musculoesquelètics 
derivats dels nous riscos emergents amb la transformació digital i, en particular, de la tecnologia robòti-
ca industrial. 
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1. SITUACIÓ DE PARTIDA:
LA ROBÒTICA A LA INDÚSTRIA 4.0

La Indústria 4.0

El document de treball (2016) elaborat per la Comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya1, en 
l’apartat “La quarta revolució industrial”, realitza un repàs de les publicacions i les referències de l’últi-
ma dècada que avançaven cap a una nova revolució industrial, l’actual indústria 4.0. 

El 2011 l’estatunidenc Jeremy Rifkin2 va publicar Third industrial revolution (La tercera revolució indus-
trial), en què afirmava que les revolucions industrials es devien a la confluència de noves fonts d’ener-
gia i de noves formes de comunicació. L’autor identifica l’inici d’una primera revolució industrial basada 
en la màquina de vapor per mitjà dels combustibles fòssils i l’ús de la paraula escrita per a la comunica-
ció. També identifica una segona revolució basada en el motor de combustió amb combustibles líquids 
i l’energia elèctrica, així com en els mitjans de comunicació, amb l’electricitat analògica, que inclou el 
telèfon, la ràdio i la televisió. Finalment, sosté l’avanç cap a una tercera revolució en la qual la part de 
les noves comunicacions sorgeixen amb l’arribada d’Internet, al mateix temps que emergeix l’energia 
renovable.

L’any 2011 la DFKI (Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz o Centre Alemany de 
Recerca d’Intel·ligència Artificial), a iniciativa del Govern alemany, va representar un diagrama amb les 
quatre revolucions industrials, la qual cosa estableix la base del model en el qual es basa el terme 
indústria 4.0. Cal aclarir que no tothom combrega amb la seva anàlisi, però aquests conceptes han 
arrelat a pesar que les seves definicions encara no són del tot precises3.

6

1 Fonseca, P (2016). Indústria 4.0 / Status Report Marc de referència sobre la Indústria 4.0. Octubre 2016. Comissió d’Indústria 4.0. Enginyers de 
Catalunya.
2 Rifkin, Jeremy (2011) The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. St. Martin's Press 
ISBN 9780230115217.
3 IndustriALL Global Union (2017). El Desafío de la industria 4.0 y la exigencia de nuevas respuestas. 
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Font: DFKI (Centre Alemany de Recerca en Intel·ligència Artificial).
Traduït a l’espanyol per IndustriALL Global Union, 2017.

L’associació de sindicats IndustriAll Global Union4 (2017) exposa com la digitalització anuncia una 
nova era de fabricació avançada que porta aparellada un conjunt de tecnologies que conformen la 
denominada indústria 4.0 o quarta revolució industrial. Aquestes tecnologies abasten la integració 
d’anàlisis avançades, la intel·ligència artificial (IA), els sistemes de sensors, l’Internet de les coses, la 
computació en el núvol, la cadena de blocs, els sistemes ciberfísics (combina modalitats físiques i 
digitals), l’aprenentatge automatitzat (o aprenentatge de màquines), la robòtica i la impressió en tres 
dimensions (3D o fabricació additiva).

En el seu discurs crida l’atenció, com mai fins a aquest moment, que els canvis s’han donat d’una 
manera molt ràpida i, probablement, que el seu impacte no ha estat mai tan profund com el provocat 
per la nova revolució industrial. Així mateix, avança com les transformacions provocades per la indús-
tria 4.0 posaran en joc la força col·lectiva que posseeixen els sindicats per protegir els interessos dels 
treballadors i treballadores del present i del futur, així com les seves famílies i comunitats, i l’àmbit 
social que depèn d’elles.
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4 IndustriALL Global Union (2017). El Desafío de la industria 4.0 y la exigencia de nuevas respuestas.
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Font: IndustriALL Global Union (2017). El Desafío de la industria 4.0 y la exigencia de nuevas respuestas.
Figura 9. Principals fonts transformadores. 

En el cas particular de Catalunya5 es detecta entre les empreses catalanes un elevat nivell de sensibilit-
zació per la necessitat de digitalitzar els seus processos, però són poques les que han iniciat aquest 
procés. En general, es tracta d’empreses grans i d’empreses emergents amb productes que es troben 
encara en fase pilot. 

Les principals raons per les quals les empreses no han avançat en el procés de transformació digital 
dels processos industrials és la falta d’una visió clara dels beneficis que pot aportar, així com del retorn 
de la inversió.

Segons dades del 2020, s’estima que el volum de negoci de la indústria 4.0 de les empreses de Cata-
lunya és de 1.162 milions d’euros. Aquest valor es pot considerar relativament baix, probablement a 
causa del fet que la indústria 4.0 es troba avui dia en una fase incipient, amb el desenvolupament de 
nous projectes pilot.

Els sectors que més han avançat en el procés de digitalització són el de l’automoció i el de les tecnolo-
gies mèdiques, així com el de la producció industrial de béns de consum.
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5 Estratègia i intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ (2021). Capacitats i tecnologies vinculades a la industria 4.0 a Catalunya: informe tecnològic.
Generalitat de Catalunya.
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La robòtica a la indústria 4.0

La transformació digital, és a dir, la digitalització, constitueix la indústria 4.0 i 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 Catalun-
ya: 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 i que està en constant canvi. La robòtica 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 en el desenvolupament concret d’una fase de 
producció. És la denominada automatització de processos, que implica l’ús de robots industrials tradi-
cionals que substitueixen una part de la mà d’obra a l’empresa. 

No obstant això, en la quarta revolució industrial 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 de 
la persona. Així doncs, amb el robot no es busca la substitució de la persona, sinó que aquest l’ajudi. 
A més, els robots industrials actuals es dissenyen i es fabriquen de tal manera que han guanyat en 
flexibilitat i en autonomia, la qual cosa facilita el treball braç a braç amb les treballadores i treballadors. 
Es tracta dels robots col·laboratius, però també dels exoesquelets, que encara es troben en una fase 
de disseny i aplicació industrial molt primerenca. 

En particular, en el teixit empresarial de Catalunya6 es detecta una elevada presència d’empreses en el 
bloc de tecnologies de dades i connectivitat, mentre que en el de mitjans de producció destaca per la 
poca presència d’aquestes.
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6 Estratègia i intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ (2021). Capacitats i tecnologies vinculades a la industria 4.0 a Catalunya: informe tecnològic.
Generalitat de Catalunya.

Control i
automatització
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Xifres i dades en robòtica

La Federació Internacional de Robòtica7 (IFR, en la sigla en alemany) disposa d’una base de dades de 
World Robotics de gran qualitat i reconeixement a escala mundial. De la mateixa manera, la Generalitat 
de Catalunya8, a través de l’Estratègia i intel·ligència competitiva d’ACCIÓ (2021), analitza aquestes 
dades i proporciona informació detallada.  

Algunes dades d’interès: 
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7 WEB. International Federation of Robotics (IFR). Frankfurt, Alemania.
8 Estratègia i intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ (2021). Capacitats i tecnologies vinculades a la industria 4.0 a Catalunya: informe tecnològic.

Des del 2010, la demanda de robots industrials s’ha accelerat considerablement a causa de 
la tendència contínua cap a l’automatització i les contínues millores tècniques innovadores en 
robots industrials. Entre el 2011 i el 2016, l’augment mitjà de les vendes de robots va ser del 
12 % per any. El nombre d’instal·lacions de robots mai havia augmentat tant abans. Entre el 
2005 i el 2008, el nombre mitjà anual de robots venuts va ser d’aproximadament 115.000 
unitats. El 2010 les inversions en robots, que havien estat moderades el 2009, van ser el 
principal impulsor de l’augment significatiu.

Entre el 2011 i el 2016, el subministrament anual mitjà va augmentar al voltant de 212.000 
unitats fins a arribar a 1,6 milions d’unitats a finals del 2015. La seva major distribució es va 
concentrar en el sector manufacturer (80 %) i als països desenvolupats (80 %). Es tracta d’un 
augment proper al 84 % en comparació amb l’oferta anual mitjana compresa entre el 2005 i 
el 2008, i una clara indicació de l’espectacular augment de la demanda de robots industrials 
arreu del món.

Només el 2016 les vendes de robots van augmentar un 16 % (294.312 unitats), un nou pic per 
quart any consecutiu. 

La principal impulsora del creixement el 2016 va ser, novament, com el 2015, la indústria 
elèctrica i electrònica. El sector s’ha anat recuperant, especialment el 2015 i el 2016, i ha 
aconseguit una participació del 31 % de l’oferta total el 2016. La indústria elèctrica i l’electrò-
nica s’han convertit en el client més important dels principals mercats asiàtics, com la Xina, el 
Japó o Corea del Sud. 

Les vendes de robots a la indústria automotriu van augmentar, com el 2015, a un ritme 
bastant moderat (un 6 %), després d’un augment considerable entre el 2010 i el 2014. La 
indústria automotriu continua sent el principal client de robots industrials, amb una participa-
ció del 35 % del subministrament total el 2016. 

En la distribució i la venda de robots industrials tradicionals i de robots col·laboratius, les 
dades del 2015 mostren, per aquest ordre d’importància, els següents països: la Xina (31 % 
tradicionals i 19 % col·laboratius), els Estats Units (13 % tradicionals i 23 % col·laboratius), 
Corea del Sud (17 % tradicionals i 16 % col·laboratius), el Japó (16 % tradicionals i 16 % 
col·laboratius), Alemanya (9 % tradicionals i 16 % col·laboratius) i altres països (14 % tradicio-
nals i 10 % col·laboratius). 
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Font: distribució de vendes de robots industrials i robots col·laboratius el 2015.
Elaborada per: Estratègia i intel·ligència competitiva d’ACCIÓ (2021)

Capacitats i tecnologies vinculades a la industria 4.0 a Catalunya: informe tecnològic de la Generalitat de Catalunya.

 

Font: Estratègia i intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ (2021) de la Generalitat de Catalunya adaptat de l’International
Federation of Robotic (IFB, 2016) Executive Summary World Robotics 2021 Industrial Robots.
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Hi ha cinc mercats principals que representen el 74 % del volum total de vendes el 2016: la 
Xina, Corea del Sud, el Japó, els Estats Units i Alemanya. Des del 2013, la Xina ha estat el 
mercat de robots més gran del món amb un creixement continu. Altres mercats asiàtics 
importants són Taiwan, Tailàndia i l’Índia. 

Dos dels països que lideren la indústria 4.0, Alemanya i els Estats Units, són, a més, els que 
proporcionalment aposten més pels robots col·laboratius en detriment dels robots tradicio-
nals.

Segons dades del 2015, destaca un avanç en tecnologia robòtica bastant agressiva a 
Indonèsia, Corea del Sud, Taiwan i Tailàndia. A Espanya, en particular, l’avanç és lent. 
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A la fi del 2020 aproximadament 3 milions de robots industrials estaven en funcionament a tot el món.

El 2021 s’està veient el potencial de recuperació i d’inversió després de la crisi causada per la 
COVID-19, inclòs l’augment de la demanda, les interrupcions de la cadena de subministrament, 
l’escassetat de xips i la fricció comercial, que continuen plantejant desafiaments. 

L’edició 2021 de l’informe de World Robotics (WR) preveu que les instal·lacions de robots globals es 
recuperaran amb força (+ 13 %) fins a les 435.000 unitats el 2021. S’espera que el boom de després 
de la crisi es moderi el 2022 a escala mundial. El 2024 es preveu aconseguir la marca de 500.000 
unitats instal·lades per any a tot el món.

Punt de vista de l’OIT

L’Organització Internacional del Treball (OIT), en el seu document temàtic per a la reunió tècnica sobre 
el futur del treball a la indústria automotriu (Ginebra, 15-19 de febrer del 2021)9, explica com “les noves 
tecnologies s’estan integrant en els actuals mètodes de fabricació amb la finalitat de reduir els terminis 
de lliurament i de fabricar productes més personalitzats, que responguin millor a les necessitats indivi-
duals dels compradors” (pàgina 16, punt 44). Insta “els governs, els ocupadors i les persones treballa-
dores a actuar amb la finalitat de promoure el treball digne i sostenible, i de fomentar una transició justa 
cap a un futur del treball que contribueixi al desenvolupament sostenible en les seves dimensions 
econòmica, social i ambiental” (pàgina 16, punt 43). De la mateixa manera, afirma que el futur de la 
indústria automotriu, sector en el qual se centra el document, “dependrà en gran manera de la capaci-
tat i les competències laborals que tinguin les dones i els homes que hi treballin” (pàgina 16, punt 42).
 
Respecte de la salut laboral i de la millora de les condicions de treball, el document Seguridad y salud 
en el centro del futuro del trabajo: aprovechar 100 años de experiencia10 (OIT, 2019) identifica el canvi 
constant a tot el món dels patrons que segueixen les morts relacionades amb el treball i les lesions i les 
malalties professionals. Aquests canvis poden ser graduals o dràstics, i tenen implicacions positives i 
negatives per a la seguretat, la salut i el benestar dels treballadors i treballadores. 

A Europa trobem Itàlia, que ocupa el setè lloc des del 2014 pel que fa al subministrament 
anual mundial de productes industrials. Les inversions en robots van caure lleugerament el 
2016 des del pic de 6.700 unitats el 2015. El mercat de robots francès va augmentar un 39 % 
fins a un nou nivell màxim. A Espanya les vendes dels robots industrials van augmentar 
moderadament el 2016 fins a un nou pic de 3.900 unitats.

Mèxic s’ha convertit en un important mercat emergent per a robots industrials. Les vendes de 
robots van augmentar encara més, al voltant de 5.900 unitats, el 2016, fins a assolir un nou 
pic. Aquell mateix any les vendes de robots al Brasil van disminuir.

La densitat de robots global mitjana és d’aproximadament 74 robots industrials instal·lats per 
cada 10.000 persones ocupades a la indústria manufacturera, segons dades del 2016. Els 
països més automatitzats al món són Corea del Sud, Singapur, Alemanya i el Japó.
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9 OIT (2020) El futuro del trabajo en la industria automotriz y la necesidad de invertir en la capacidad 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 
Internacional del Treball, Departament de Polítiques Sectorials, Ginebra. 
10 OIT (2019). Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo: aprovechar 100 años de experiencia. Oficina Internacional del Trabajo
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Considera com els nous riscos emergents per a la seguretat i la salut en un món del treball en constant 
evolució crearan nous reptes, així com oportunitats per als governs, la direcció de les empreses, les 
plantilles i altres parts fonamentals interessades a garantir entorns de treball segurs i saludables. 

A més, afegeix com els avenços tecnològics afecten tots els aspectes del treball: des de la tipologia de 
treball que es fa, qui l’executa i a on, fins a com s’organitza, en quines condicions i amb quines mesu-
res de seguretat i salut. Aquests canvis i avenços es produeixen cada vegada amb més rapidesa, ja 
tenen un considerable impacte en les condicions de treball i en la seguretat i la salut de la població 
treballadora, i es preveu que el continuïn tenint en el futur. 

Perspectiva europea

El febrer del 2017 el Parlament Europeu va emetre la resolució Normes de dret civil sobre robòtica11 
(2017). Entre els diversos principis que conté, el Parlament Europeu “emfatitza que el desenvolupa-
ment de la tecnologia robòtica ha d’enfocar-se a complementar les capacitats humanes i no a reem-
plaçar-les”. De la mateixa manera, respecte de la substitució o no de llocs de treball per tecnologia 
robòtica, continua afirmant que “si bé és possible que l’ús generalitzat de robots no impliqui automàti-
cament la substitució de llocs de treball, sí que és probable que les ocupacions menys qualificades en 
sectors intensius de comandament d’obra siguin més vulnerables a l’automatització”. I que “[…] l’auto-
matització dels llocs de treball pot alliberar les persones de tasques manuals monòtones i permetre’ls 
dedicar-se a d’altres de més creatives i significatives”. 

Aquestes mateixes declaracions es van fer per a altres tecnologies derivades de les TIC (tecnologies 
de la informació i de la comunicació), com la intel·ligència artificial (IA), etc. A més, com a principi ètic, 
el Parlament Europeu assenyala que “el potencial d’apoderament que representa el recurs a la robòtica 
es veu matisat per una sèrie de tensions o possibles riscos que han de ser avaluats detingudament 
tenint en compte la seguretat i la salut humana”. Així doncs, sembla manifestar cautela davant els 
possibles nous riscos que pugui suposar per a la salut de les persones treballadores l’ús dels robots al 
seu lloc de treball. 

L’Estratègia 2020 de la Unió Europea per a la robòtica descriu l’evolució actual de la robòtica amb les 
següents afirmacions:  

• La tecnologia robòtica arribarà a ser dominant durant la dècada vinent.

• Influirà sobre tots els aspectes del treball i de la llar. 

• La robòtica té el potencial necessari per transformar les vides i les pràctiques laborals, per elevar els 
nivells d’eficiència i de seguretat, per oferir millors serveis i per crear ocupació. 

• El seu impacte serà cada vegada més gran, a mesura que es multipliquin les interaccions entre els 
robots i les persones.

En les seves afirmacions s’incideix en la capacitat de la robòtica per transformar les pràctiques labo-
rals, també des del punt de vista de la seguretat, encara que no entra en els possibles beneficis en la 
salut laboral de les persones treballadores i, encara menys, en la manera com pot influir en la millora 
de les condicions de treball i en la reducció dels danys a la salut per trastorns musculoesquelètics 
d’origen laboral.
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L’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball12 (Dr. Jari Kaivo-oja, 2015) insisteix que a escala 
global es necessitaran menys persones treballadores per als llocs de treball rutinaris (amb tasques 
cícliques, simples i repetitives) o en els quals s’executen tasques clarament definides, atès que aquests 
treballs podran ser assumits pels robots industrials. De la mateixa manera, augura que, a conseqüèn-
cia d’aquest canvi tecnològic, hi haurà un increment relatiu en la demanda de treballadors i treballado-
res altament qualificats, i una menor demanda de personal menys format que executa tasques 
rutinàries, des del punt de vista cognitiu, o de tipus manual. 

A més, crida l’atenció la següent afirmació de l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball, 
segons la qual, al llarg de les pròximes dècades, hi haurà el que es coneix com a buidament dels treba-
lladors i treballadores de qualificació mitjana, que podria conduir a la desaparició d’aproximadament 
una tercera part de l’ocupació actual.

L’autor adopta una postura més optimista en parlar dels molts avantatges que prometen les noves 
tecnologies, com més salut, comoditat, productivitat o seguretat, en evitar entorns i tasques perilloses, 
així com l’abastiment de dades, informació i coneixements més útils per a les persones i les organitza-
cions. De nou, se centra en els inconvenients de la robòtica, la qual no està exempta de problemes des 
del punt de vista del benestar humà i tindrà repercussions en la seguretat i la salut, a més de desafia-
ments per a la privacitat personal, les expectatives exagerades i la creixent complexitat tecnològica, 
que ens desconcerta. 

Els robots i la intel·ligència artificial, en la qual se centra l’article, brinden, segons l’autor, la possibilitat 
de mantenir la producció industrial a un nivell elevat als països on els costos salarials són alts. Perme-
ten, així mateix, dur a terme tasques i activitats productives que les persones són incapaces de realit-
zar, com, per exemple, l’anàlisi, la verificació i l’edició de grans volums de dades, o l’execució de 
treballs en entorns massa difícils o perillosos. D’altra banda, en el context actual, d’una població enve-
llida, els robots representen una solució per a la creixent escassetat —i cost— dels treballs manuals.

En l’article sobre la robòtica i la intel·ligència artificial en l’actual revolució industrial s’insisteix en la 
repercussió que tenen en la seguretat i la salut de les persones treballadores a l’empresa, i es fa una 
crida a la necessària cooperació europea per afrontar aquests grans reptes.

Situació a Espanya

L’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2015-2020 del Ministeri de Treball, Migracions 
i Seguretat Social i l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) en el seu Pla d’acció 
2019-2020 dedica un breu paràgraf als riscos emergents, entre els quals es troba la robòtica. 

En aquest paràgraf es fa referència a la previsió dels experts davant l’aparició d’efectes derivats de les 
noves tecnologies en els camps de la informació i la comunicació, biotecnologies i enginyeria genètica, 
robòtica, nanotecnologies i noves energies. Les TIC, diu, produiran, a curt termini, llocs de treball més 
flexibles, oficines virtuals i teletreball. De manera específica, i en relació amb les nanotecnologies, és 
necessari promoure la recerca, seguir els avenços realitzats per grups de recerca de l’àmbit laboral, 
detectar col·lectius i activitats exposats a aquests riscos i establir programes reglats de vigilància de la 
salut dels treballadors i treballadores exposats.
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Segons dades del 2015 extretes de la 6ª Enquesta nacional de condicions de treball (6ª EWCS), duta a 
terme per Eurofound, el 37 % de les persones treballadores enquestades a Espanya passen més d’un 
quart de la seva jornada laboral manipulant manualment pesos (més de 3 kg). En comparació amb 
altres països, Espanya està per sobre de la mitjana. Davant d’aquestes dades, és necessari prendre 
mesures preventives que redueixin, almenys, el temps d’exposició de la població treballadora a Espan-
ya que ha d’aixecar, transportar o empènyer i arrossegar càrregues manualment. La robòtica podria 
ser una opció per a determinades tasques que requereixen més esforç físic i postural. 

A Espanya, durant el 2017 i el 2018, s’han assumit projectes comuns en aquesta línia, entre CCOO de 
Industria, UGT i AMETIC13. El juliol del 2017 s’elabora de manera conjunta un “Manifest per al lideratge 
de la transformació digital de l’economia espanyola mitjançant el desenvolupament del talent”, que 
inclou una sèrie de propostes perquè Espanya abordi amb èxit la transformació digital. Patronal i sindi-
cats coincideixen que el desenvolupament de la digitalització requereix que “tots els agents involucrats 
siguem més proactius per liderar el canvi i, sobretot, l’Administració, que ha de tenir-hi un paper d’im-
pulsora, reguladora i equilibradora del desenvolupament del procés”.

L’octubre del 2018, tal com recull el document de CCOO d’Indústria14 (2018), s’amplia aquesta col·la-
boració, incloent-hi, com a eina transversal, les recomanacions i les indicacions per al desenvolupa-
ment d’una transformació digital que afecta tots els sectors econòmics. En conseqüència, s’incorpo-
ren les principals mesures per evitar riscos i facilitar la seva implantació a les empreses: 

La pretensió és que aquests projectes siguin assumits per les confederacions patronals (CEOE-CEPY-
ME) i sindicals (CCOO i UGT) com a referència d’actuació futura en el marc del mercat i de les condi-
cions d’ocupació i treball.

El projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”, els membres dels quals són AIDIMME Insti-
tuto 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, planteja, des de l’òptica de la seguretat i la salut en el treball, les 
oportunitats que presenta la robòtica. Per fer-ho, destaca, en paraules de l’EU-OSHA15 (2018), com la 
tecnologia robòtica propiciarà positivament la substitució de les persones per robots industrials (tradi-
cionals i/o col·laboratius) en les tasques més insalubres, insegures, tedioses i penoses. Així s’evitaria la 
seva exposició a condicions de treball perilloses i es reduiria, principalment, l’exposició als riscos físics, 
ergonòmics i psicosocials.
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Sectoriales, Industria Comisiones Obreras.
15 Kaivo-oja (2015). Una revisión sobre el futuro del trabajo: la robótica. Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA).

• Comunicació a la plantilla, indicant que la intenció de l’empresa no és substituir les perso-
nes treballadores per màquines. 

• Formació adequada per a l’ús de la tecnologia (inclosa la tecnologia en robòtica avançada, 
com són els robots col·laboratius i els exoesquelets). 

• Presentació del pla d’acció d’implantació tecnològica que permeti crear llocs de treball 
complementaris al centre productiu davant la incorporació de la tecnologia. 

• Creació d’un comitè de seguiment de les tecnologies implantades al centre productiu de 
treball. 
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Serveixi de resum l’article publicat a la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales16 (Merca-
der, 2018), en què es realitza un breu repàs de la situació de la robòtica i la prevenció de riscos laborals, 
i s’insisteix en l’impacte que tindrà a mesura que es multipliquin les interaccions entre els robots i les 
persones. L’autor esmenta algunes sentències d’entre 2003 i 2011 sobre accidents de treball ocorre-
guts a partir de la interacció humà-robot. Destaca l’STS 20-1-2010 (RJ 2010/3110), que considera 
imprudència temerària del treballador el entrar a la zona de risc i realitza pel seu compte una sèrie 
d’operacions dins de l’àrea de moviment  del robot. Així mateix, l’STSJ, de Galícia, de 29 d’abril del 
2011 (AS 2011\1768) analitza els danys a un treballador per atrapament per un robot. A França, la Sala 
Penal del Tribunal Suprem, en el seu cass. crim. de 30 de setembre del 2003, núm. 02-87666, va 
condemnar el director d’una planta de fabricació d’envasos i de supervisió després de la mort d’un 
treballador aixafat entre la part fixa d’un motlle i la part mòbil del robot acoblada a una premsa hidràuli-
ca. La notícia, que es titulava “Un robot mata un treballador en una planta de Volkswagen”, va tenir una 
important repercussió mediàtica.

Alguns països europeus estan incloent la robòtica en els seus programes nacionals. Espanya, per 
exemple, en el seu Pla d’acció en seguretat i salut en el treball 2019-2020, en parla en tant que un dels 
riscos emergents. Tracta de promoure la cooperació segura i flexible entre els robots i les persones 
treballadores per aconseguir més productivitat. No obstant això, s’ha d’anar més enllà: les interaccions 
humà-robot exigeixen definir noves regles de conducta a escala internacional, europea i espanyola, i 
també regles tècniques específiques que dotin de seguretat aquesta coexistència. 

2. DESCRIPCIÓ:
ROBOTS COL·LABORATIUS I EXOESQUELETS

Conceptes 

Definició i tipologia de robots col·laboratius

Per entendre el terme de robot col·laboratiu cal partir de la definició de robot. D’acord amb la Norma 
internacional, europea y española UNE-EN ISO 10218-1:201217 (versió corregida, febrer del 2014), un 
robot és un braç manipulador programable per a múltiples aplicacions. Evoluciona en almenys tres 
eixos i pot ser fix o mòbil.  

Els robots es divideixen en tres classes:

 Classe 1. Són robots que substitueixen les persones en els treballs pesats, perillosos i tediosos. En 
aquesta classe es troben els robots industrials tradicionals i l’automatització. 

 Classe 2. Són robots que operen en estreta col·laboració amb les persones per millorar el seu 
benestar mitjançant l’entreteniment, l’ajuda a les persones grans i/o dependents, el transport de 
pacients o la col·laboració humà-robot. Dins d’aquesta classe es classifiquen els robots col·laboratius. 

 Classe 3. Són robots que operen sobre éssers humans, com és el cas dels robots d’assistència 
física o els robots mèdics utilitzats en diagnòstic, cirurgia, teràpia i rehabilitació. És aquí on s’inclouen 
alguns tipus d’exoesquelets.
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En funció de l’aplicació a la qual es destini, un robot pot ser industrial o de servei. 

Aquest document se centra exclusivament en els robots industrials i, en particular, en els robots col·la-
boratius. 

L’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (Dr. Jari Kaivo-oja, 2015) defineix el robot indus-
trial com un ‘manipulador programable en tres eixos o més, controlat automàticament, reprogramable 
i multifuncional, que pot estar fix en un lloc o mòbil, per ser emprat en aplicacions automàtiques de la 
indústria’. Aquesta mateixa definició de robot industrial és emprada per l’Associació Espanyola de 
Robòtica i Automatització (2018). 

La definició prové de la norma internacional ISO 8373:1994, que va ser anul·lada per l’ISO 8373:2012 
i, al seu torn, per l’ISO 8373:2021 (Robotics vocabulary), vàlida en l’actualitat (desembre del 2021). A 
Espanya, actualment no es disposa de cap norma vigent sobre vocabulari de robòtica, ja que només 
es comptava amb l’UNE-EN ISO 8373:1998 (transposició idèntica a l’ISO 8373:1994), que avui dia no 
és vàlida ni en l’àmbit internacional ni europeu ni a Espanya.
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• Els robots de servei estan dissenyats per secundar, acompanyar i cuidar les persones, 
compartint el mateix entorn i adoptant, en la realització de les tasques assignades, comporta-
ments que denoten una intel·ligència bàsica.  

• Si un robot s’utilitza en un entorn industrial fix o mòbil per a l’automatització, fabricació, 
inspecció, embalatge, muntatge…, llavors es diu robot industrial.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

https://www.aer-automation.com
https://www.iso.org/sites/outage/#iso:std:iso:8373:ed-3:v1:en


Un robot industrial no es considera una màquina per dret propi, sinó que s’entén com una quasimà-
quina, ja que es comercialitza sense eines i sense una aplicació específica. Segons la norma interna-
cional, europea i espanyola UNE-EN ISO 10218-1:2012, un robot industrial és un robot complet, és a 
dir, una màquina que disposa de tots els equips externs, és a dir, de les seves eines, eixos i dispositius, 
efectors finals, etc., que li permeten fer la seva tasca específica. 

Per tant, a un robot complet, és a dir, a una màquina, sí que li és aplicable la Directiva 2006/42/CE i, 
en l’àmbit espanyol, el Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, per a la comercialització i posada en 
servei de les màquines, amb les exigències de seguretat i salut que incorpora per a la prevenció de 
riscos laborals.

El robot col·laboratiu és un tipus de robot industrial de classe 2. Es diferencia principalment dels 
robots industrials tradicionals de la classe 1 per ser lleugers, flexibles i fàcils d’instal·lar. 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.

Els robots col·laboratius són, de moment, menys precisos i menys ràpids que els robots industrials 
tradicionals. A més, generalment no són capaços de manipular càrregues pesades, ja que el seu pes 
sol ser reduït amb l’objectiu de limitar el risc de provocar accidents quan entren en contacte amb el 
treballador o treballadora.

Algunes de les característiques i diferències més significatives entre els robots industrials tradicionals i 
els robots col·laboratius, les facilita la Generalitat de Catalunya (2021). 

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.

L’Institut Santé et Sécurité au Travail francès (INRS, 2020) facilita, a través del seu web, informació 
d’interès sobre els robots col·laboratius (publicacions, enllaços útils, vídeos, etc.). En el seu treball 10 
questions sur les robots collaboratifs (10 preguntes sobre robots col·laboratius) defineix robots col·la-
boratius com ‘un braç articulat motoritzat, més o menys autopropulsat, dissenyat per treballar prop 
dels operadors o en contacte directe amb aquests. Aquesta coactivitat implica l’eliminació total o 
parcial de les barreres físiques entre l’humà i el robot, perquè puguin interactuar’. 
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Els robots col·laboratius empren sistemes robòtics que incorporen les mesures preventives de segure-
tat i salut adequades, d’acord amb la norma internacional, europea i espanyola UNE-EN ISO 
10218-2:2011 (versió corregida, setembre del 2016). Un sistema robòtic industrial, per tant, és el 
constituït per un robot, els seus elements terminals (pinça, pistola, soldador, etc.) i un altre equipament 
que ajudi en la realització de la tasca (maquinària, equipament, eixos externs addicionals, sensors, 
etc.). Aquests sistemes robòtics, en els quals s’implementen mesures de seguretat i salut, s’anomenen 
cel·la industrial robotitzada o cèl·lules robòtiques. La implementació de la cèl·lula robòtica requereix 
la definició clara de l’espai màxim d’evolució del sistema robòtic, l’espai compartit (també anomenat 
espai de treball col·laboratiu) i l’espai controlat o protecció perimetral. El desenvolupament segur 
d’aquests espais de treball partiran dels resultats de l’avaluació ergonòmica del futur lloc de treball 
col·laboratiu, a partir de la identificació dels perills per a la seguretat i la salut de les persones que 
comparteixin aquest espai amb el robot. 

Comunament, els robots col·laboratius fa un temps que s’anomenen també cobots. No obstant això, 
és fàcil veure com algunes empreses, fabricants i subministradors comercialitzen sota aquesta mateixa 
denominació un altre tipus de robots industrials que no són robots col·laboratius i, fins i tot, dispositius 
robòtics que ni tan sols es defineixen com a robots. Caldrà parar esment a la terminologia per no 
confondre, almenys, les exigències legals aplicables a uns i a altres, és a dir, a robots i a dispositius.

Definició i tipologia d’exoesquelets

El terme exoesquelet ve del grec ‘ἔξω, éxō’, que vol dir ‘exterior’, i ‘σκελετός, skeletos’, que vol dir 
‘esquelet’. És l’esquelet extern i continu que recobreix, protegeix i suporta el cos d’un animal, fong o 
protist. 

La Reial Acadèmia Espanyola defineix la paraula exoesquelet com ‘la pell engrossida i molt endurida 
en forma de petxines o closques d’alguns animals’.

En l’àmbit industrial, els exoesquelets són tecnologies robòtiques que modifiquen les forces internes o 
externes que actuen sobre el cos. 

L’INRS (2020) facilita, a través del seu web, informació d’interès sobre els exoesquelets: què cal recor-
dar, de què parlem quan parlem d’exoesquelets, identificació de riscos, mesures de prevenció vincula-
des al funcionament col·laboratiu, preguntes freqüents i publicacions i enllaços útils. En el seu treball 
10 idées reçues sur les exosquelettes (10 idees errònies sobre els exoesquelets, 2018) defineix exoes-
quelet com ‘un sistema mecànic o tèxtil que porta la persona treballadora i que té com a objectiu 
proporcionar assistència física en l’execució d’una tasca, per compensar els seus esforços i/o 
augmentar les seves capacitats motores (augment de la força, assistència a la força, assistència al 
moviment, etc.).

L’INSST a Espanya publica un article a la seva revista Seguridad y Salud en el Trabajo dedicat als 
exoesquelets20 (2021). Incorpora una definició àmpliament estesa en la literatura per al terme exoes-
quelet21 (de Looze i col., 2016): ‘dispositius externs portàtils (en anglès, wearable) que es col·loquen 
sobre el cos de la persona portadora, utilitzats amb l’objectiu d’incrementar les seves capacitats, de 
protegir-la i de disminuir la càrrega física durant l’acompliment de la seva activitat laboral’.
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19 Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots industriales. Parte 1: robots (idèntica a l’ISO 10218-1:2011).
20 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.
21 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 (Exoesquelets 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
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Aquest mateix article inclou una classificació dels exoesquelets en funció de l’objectiu perseguit amb 
el seu ús, segons la seva forma de funcionament i segons la part del cos que rep l’ajuda. 

Fuente: Revista Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2021)

Aquest document se centra exclusivament en els exoesquelets d’ús no mèdic i d’ús laboral. L’objectiu 
d’ús de l’exoesquelet en el context laboral no serà tant millorar les capacitats de la persona, sinó que 
la demanda de la tasca no superi aquestes capacitats, així com reduir el nivell d’esforç, per evitar 
molèsties, cansament i, en última instància, danys a la salut musculoesquelètica.

Segons la seva manera de funcionar, es classifiquen en exoesquelets passius i actius. L’EU-OSHA22 
(Peters i Wischniewski, 2019) identifica també un tercer grup d’exoesquelets: l’híbrid. Aquest tipus de 
dispositius poden ser sistemes actius o passius. Utilitzen activitats d’ones cerebrals (senyals d’EEG) o 
activació muscular per iniciar els moviments. No obstant això, el seu ús a la indústria és poc probable, 
almenys en l’actualitat.
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22 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).
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• Exoesquelet actiu o amb alimentació elèctrica. 

És car i poc evolucionat. Alguns d’aquests exoesquelets actius són considerats un tipus de robot de 
classe 3 (segons la classificació detallada en el punt anterior sobre robots col·laboratius), encara que 
amb un desenvolupament i una evolució molt inicial. 

Utilitzen bateries o cables elèctrics connectats a una xarxa de subministrament per al funcionament 
dels seus sensors i actuadors. Tenen, entre els seus components, parts mòbils, accionades per motors 
elèctrics o pneumàtics, per ajudar en els moviments que duu a terme la persona. Amb això, s’augmen-
ta la capacitat física o es disminueix la fatiga de la persona. 

No obstant això, solen ser equips pesats. Aquest factor és una de les seves limitacions: de vegades és 
necessari un suport addicional del dispositiu a terra per reduir el pes del mateix exoesquelet. Aquesta 
és una de les dificultats que fan que el seu ús no estigui actualment estès. Les seves característiques 
complexes els fan fins i tot perillosos, ja que un mal funcionament del sistema de control o dels coman-
daments, o bé un error de la persona poden provocar accidents i lesions. Fins i tot el seu pes i les seves 
dimensions poden dificultar una possible evacuació del lloc de treball per part de la persona portadora, 
provocar-li pèrdues d’equilibri, etc. 

• Exoesquelet passiu o sense alimentació 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 suportada per 
diferents segments corporals a fi d’evitar la sobrecàrrega d’una o diverses zones corporals concretes. 

Porten incorporats molles, frontisses o amortidors, que es poden utilitzar per a la redistribució del pes, 
per a la captura d’energia i/o per a l’amortiment. No aporta força addicional, sinó que fa un repartiment 
de l’esforç físic realitzat i el redistribueix a zones musculars més potents, per la qual cosa el múscul que 
inicialment fa el treball ha d’exercir menys força. Això redueix la fatiga i, també, el risc de patir un dany 
musculoesquelètic. 

Aquests tipus d’exoesquelets passius no són exactament robots, ja que no compleixen tots els requi-
sits exigibles per ser considerats robots i no poden classificar-se com a tal (segons la classificació 
detallada en el punt anterior sobre robots col·laboratius).

Des del punt de vista preventiu s’estan iniciant proves pilot amb exoesquelets passius a diverses 
empreses amb la finalitat de reduir l’esforç físic i postural en tasques concretes. Respecte dels possi-
bles avantatges que poden proporcionar els exoesquelets passius, un article de la revista Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST, 2021) esmenta alguns exemples que es complementen amb el treball 
realitzat per Mutua Universal. Principalment, els exoesquelets passius actuen en diferents zones 
corporals específiques: 

21

23 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.
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Avui dia l’exoesquelet passiu és el tipus d’exoesquelet que té una presència més estesa a les empre-
ses. 
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• L’esquena, a la zona lumbar: per facilitar una inclinació no forçada de manera prolongada 
sense gravetat i manipular càrregues a nivell del terra. Poden ajudar a protegir la zona lumbar 
de sobrecàrregues o postures forçades. Aquest tipus d’exoesquelet no servirà per a tasques 
o accions específiques de manipulació o de transport de càrregues. 

• La regió dorsal i les espatlles: per facilitar les postures estàtiques amb els braços elevats de 
manera mantinguda. Aquest tipus d’exoesquelet no servirà per a treballs amb l’esquena 
alçada ni per a treballs en posició asseguda. 

• Les extremitats superiors o tren superior: per ajudar a suportar el pes de les eines i dels 
braços, especialment quan es treballa amb aquests elevats per sobre de les espatlles. Alguns 
són específics per a les mans. 

• Per mitjà del dispositiu tipus guant per exercir força d’agafada mantinguda. Aquest tipus 
d’exoesquelet no servirà per a treballs que requereixin moviments ràpids amb mans i dits. 

• Les extremitats inferiors o tren inferior: per millorar l’acompliment de les cames o permetre 
un suport continuat durant el desenvolupament de la tasca.

• Mitjançant el posicionador sedent (anomenat, comunament, cadira sense cadira) per a 
postures dempeus amb petits desplaçaments. Aquest tipus d’exoesquelet no servirà per a 
treballs en postura asseguda, com a substitutiu d’una cadira, tamboret o amb suport semias-
segut (reposanatges).

• Els exoesquelets de cos sencer poden millorar les capacitats tant dels membres superiors 
com dels membres inferiors.
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A escala internacional la norma ISO 8373:2021 (Robotics vocabulary) defineix exoesquelet passiu com 
‘un mecanisme desenvolupat amb tecnologia robòtica que no compleix completament amb totes les 
característiques d’un robot’, per la qual cosa no és un robot. Entre els exemples de dispositiu robòtic 
cita un manipulador remot teleoperat, un dispositiu hàptic (modelatge 3D, realitat virtual…), un efector 
final (eina especial que permet al robot col·laboratiu realitzar una acció concreta) i l’exoesquelet sense 
alimentació elèctrica, és a dir, un exoesquelet passiu. En l’Erga Noticias número 148 (INSST, 2020) 
s’inclou una notícia breu dedicada als exoesquelets i la prevenció dels trastorns musculoesquelètics, 
en què defineix exoesquelet en l’àmbit laboral com ‘un suport que pot reduir la tensió física al lloc de 
treball’. En aquesta mateixa notícia, s’exposa com l’ús d’exoesquelets pot ajudar a reduir la càrrega de 
treball físic, com l’aixecament de càrregues pesades, la realització de tasques repetitives o el treball 
realitzat per sobre del nivell del cap. També pot fer minvar la tensió muscular a les zones del cos més 
afectades, com la part baixa de l’esquena o les espatlles, o pot ajudar els treballadors i treballadores 
amb limitacions o discapacitat física. 

Com a inconvenients esmenta que el seu ús pot facilitar l’aparició de nous riscos potencials per a la 
salut a causa de la redistribució de la tensió muscular a altres zones del cos, alguns aspectes relacio-
nats amb el seu disseny i funcionalitat o els efectes a llarg termini que pugui tenir el seu ús en termes 
fisiològics, psicosocials i biomecànics. 

Vistos els possibles avantatges i inconvenients que poden oferir els exoesquelets passius sobre la 
base de la zona corporal que ajuden, sembla molt rellevant incidir en el fet que per a l’elecció de 
l’exoesquelet adequat serà clau el resultat de l’avaluació ergonòmica del risc al lloc de treball, a 
partir de la identificació del perill per a la salut musculoesquelètica dels treballadors i treballadores 
exposats. 

Regulació legislativa i normalització

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 posada en servei de les màqui-
nes, és aplicable als exoesquelets i als robots que tenen parts mòbils accionades per motors, com els 
exoesquelets actius i els robots col·laboratius d’ús industrial, equipats amb una eina i dissenyats 
per a una aplicació específica. Com a tal, la màquina (robot complet) ha de complir els requisits essen-
cials de salut i seguretat imposats per la directiva i/o el reial decret, i l’empresa ha d’assegurar-se que 
aquesta màquina va acompanyada d’una declaració de conformitat CE.24

En el cas dels exoesquelets actius i passius amb finalitat mèdica es disposa d’una regulació espe-
cífica per mitjà de la Directiva europea 93/42/CEE del Consell, de 14 de juny de 1993, relativa a produc-
tes sanitaris. Aquesta directiva va ser transposada a la legislació espanyola i, per això, actualment els 
productes sanitaris segueixen el que s’estableix en el Reial decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual 
es regulen els productes sanitaris. Quant a la normalització tècnica per a robots sanitaris, en aquests 
moments es troba vigent la norma UNE-EN ISO 13482:2014 (idèntica a l’ISO 13482:2014), sobre 
robots i dispositius robòtics, requisits de seguretat per a robots no industrials, i robots d’assistència 
personal no mèdics.
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24 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 National de Recherche et de Sécurité)
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No obstant això, respecte dels exoesquelets passius d’ús industrial hi ha un profund debat. En 
efecte, en general, es rebutja considerar-los equips de protecció individual (EPI) i no els és aplicable el 
Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors i treballadores d’equips de protecció individual (prové de la Directiva 
89/686/CEE, que s’està transferint gradualment al nou Reglament (UE) 2016/425, relatiu als equips de 
protecció individual). Malgrat aquest rebuig en la seva consideració com a equip de protecció indivi-
dual, l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball va publicar un document de consulta (Peters 
i Wischniewski, 2019) en el qual els exoesquelets poden descriure’s com una ajuda tècnica i també 
poden ser definits com un equip de protecció individual. 

La seva classificació depèn en gran manera de la seva aplicació, disseny i ús previst. Per tant, els 
exoesquelets només poden avaluar-se en l’actualitat mitjançant un enfocament cas per cas, individual. 
En la pràctica, és factible que els exoesquelets s’utilitzin com a dispositius tècnics per facilitar els 
processos de treball. Si l’exoesquelet se certifica (examen de tipus CE per un organisme autoritzat) 
com una ajuda tècnica, els exoesquelets estaran lligats als llocs de treball i no podran utilitzar-se en 
totes les situacions laborals imaginables, tret que hagin estat considerats per a aquesta aplicació. A 
més, els dispositius tècnics no són mesures personals i el seu ús és voluntari (com s’explica amb més 
profunditat més endavant).

No obstant això, si, malgrat la controvèrsia i la discussió actual, s’utilitzen amb la finalitat de protegir 
els treballadors i treballadores de manera individual davant del risc de patir un trastorn musculoes-
quelètic (TME), podria considerar-se un EPI. Així, si aquest se certifica (examen de tipus CE per un 
organisme autoritzat) com a EPI, el seu ús es prescriuria legalment. En aquest cas, la persona treballa-
dora hauria d’anar equipada amb un exoesquelet mentre estigués exposada a un increment de la 
càrrega física de treball. Fins avui (desembre del 2021) cap exoesquelet s’ha comercialitzat com un 
EPI. Sens dubte, es tracta d’una gran llacuna legal i normativa que cal resoldre.

A més, en el camp dels robots col·laboratius d’ús industrial comencen a treballar-se i a desenvolu-
par-se les especificacions tècniques de seguretat per mitjà de l’ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic 
devices - Collaborative robots26. No obstant això, en el cas dels exoesquelets, tan sols la norma ISO 
18646-4:202127 (Robotics - Performance criteria and related test methods for service robots - Part 4: 
Lower-back support robots) tracta directament els exoesquelets actius de servei, però no els exoes-
quelets d’ús industrial. 

La falta de normes tècniques internacionals fa més difícil complir uns requisits i unes exigències míni-
mes de seguretat i salut de l’empresa fabricadora dels exoesquelets passius d’ús industrial que ha de 
certificar-los (o com a ajuda tècnica o com a EPI). Això dificulta també la comercialització d’aquests 
dispositius en el mercat únic europeu. En conseqüència, sembla necessari desenvolupar i actualitzar 
els documents i les normes tècniques que serveixin de guia per adaptar-se a aquests nous dispositius 
i poder regular les seves exigències en seguretat i salut.
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25 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).
26 ISO / TS 15066:2016 Robots and robotic devices — Collaborative robots. Especifica els requisits de seguretat per als sistemes de robots 
industrials col·laboratius i l’entorn de treball, i complementa els requisits i l’orientació sobre l’operació de robots industrials col·laboratius en ISO 
102181 e ISO 102182.
27 ISO 18646-4:2021 Robotics — Performance criteria and related test methods for service robots — Part 4: Lowerback support robots. Descriu 
mètodes per especificar i avaluar el rendiment dels robots de servei de suport lumbar. S’aplica independentment del propòsit i l’aplicació dels 
robots de suport lumbar i el sistema d’alimentació elèctric, hidràulic i pneumàtic. Aquest document no s’aplica als robots mèdics, encara que els 
mètodes de prova especificats es poden utilitzar per a robots mèdics.
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Fins i tot el Parlament Europeu28 (2017) posa en relleu la importància de definir normes sobre la intel·li-
gència artificial (IA) i les tecnologies robòtiques, on s’inclouen els robots col·laboratius i els exoesque-
lets, amb la finalitat de possibilitar l’intercanvi d’informació i facilitar-ne l’ús. A més, el Parlament Euro-
peu demana a la Comissió Europea que continuï treballant per a l’harmonització internacional de les 
normes tècniques que garanteixin un elevat nivell de seguretat en l’entorn de treball. A més, acull favo-
rablement, en aquest sentit, la creació de comitès tècnics especials, com l’ISO/TC 299, sobre robòtica, 
dedicats exclusivament a l’elaboració de normes sobre robòtica. També subratlla que els assajos de 
robots en situacions reals és essencial per determinar i avaluar els riscos que puguin comportar, de 
conformitat amb el principi de precaució, i anticipar-se als possibles impactes dels seus resultats sobre 
la seguretat i la salut de les persones treballadores. 

Ús i aplicació per sectors d’activitat

L’ús i l’aplicació del robot industrial i, en concret, del robot col·laboratiu té cabuda actualment en una 
gran diversitat de sectors d’activitat, llocs de treball i tasques concretes, com ara la logística, el mante-
niment, l’alimentació, la metal·lúrgica, l’automoció, la química, les arts gràfiques, els laboratoris, la 
cirurgia, etc. 

L’objectiu preventiu que persegueix l’ús i l’aplicació del robot col·laboratiu industrial sembla ser molt 
ampli i ambiciós, ja que abasta gran part de les disciplines en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per exemple, l’ús i l’aplicació del robot col·laboratiu persegueix l’eliminació o, almenys, la reducció de: 

L’ús i l’aplicació de l’exoesquelet passiu sembla associar-se més directament a les condicions 
ergonòmiques del lloc de treball, en els quals es donen situacions de riscos per postures forçades 
extremes i mantingudes. L’exoesquelet passiu pot plantejar-se com una possible opció quan no exis-
teix una alternativa tècnica que solucioni el problema ergonòmic o quan aquesta no sigui viable29. És a 
dir, abans de plantejar-se fins i tot la implementació d’un exoesquelet passiu com una opció per al 
control dels riscos ergonòmics en un lloc de treball, s’ha de valorar la possibilitat d’adoptar un altre 
tipus de mesures ergonòmiques que actuïn en l’eliminació del risc en origen i, a més, que siguin col·lec-
tives, protegint el major nombre de persones treballadores exposades. Per exemple, un exoesquelet 
dissenyat per a l’aixecament i el transport de càrregues no ha de substituir un carretó elevador, un 
traspalet o, fins i tot, una grua en les seves diferents modalitats (ponts grua, gruetes, etc.) quan aquests 
equips de treball siguin viables30. 
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28 Parlament Europeu (2017). Normes de dret civil sobre robòtica. Resolució de 16 de febrer del 2017, amb recomanacions destinades a la 
Comissió sobre normes de dret civil sobre robòtica (2015/2103(INL)). Text aprovat, Estrasburg.
29 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.
30 Atain Kouadio J-J, Kerngueven L y Turpin-Legendre E (2018). Guide pour les préventeurs. Acquisition et integration d’un exosquelette en 
Enterprise (Adquisició i integració d’un exoesquelet en una empresa). INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)

• L’exposició a riscos de seguretat molt greus o mortals derivats d’atrapaments i aixafa-
ments. 

• L’exposició a riscos químics, biològics, físics per soroll i radiacions.

• L’exposició als riscos psicosocials derivats de l’organització del treball.

• L’exposició als riscos ergonòmics derivats dels sobreesforços associats a la manipulació 
manual de càrregues, de moviments repetitius d’alta freqüència i de l’adopció de postures 
forçades extremes (repetides i/o mantingudes). En el cas particular de la manipulació manual 
de càrregues guanya terreny l’automatització i els robots industrials tradicionals, ja que la 
seva major capacitat permet aixecar i transportar més pes que un robot col·laboratiu.
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El projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”31 (2019) mostra alguns exemples de sectors 
i llocs de treball o activitats on s’utilitzen exoesquelets per a l’acompliment de tasques en les quals 
s’adopten postures forçades o mantingudes i/o existeix maneig manual de càrregues. En la taula 
següent es mostra el sector i el lloc o tasca predominant.

En el cas de l’activitat industrial destaca l’ús de l’exoesquelet en les tasques de fabricació i de muntat-
ge, 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, embranzida i arrossega-
ment de càrregues manualment i la inclinació del tronc cap endavant en tasques de sembra.

L’EU-OSHA32 (2019) en el seu estudi Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la seguridad 
y la salud en el trabajo parla dels exoesquelets en l’àmbit laboral com un tema que actualment és 
objecte de controvèrsia. Parteix de la necessitat de millorar les condicions de treball ergonòmiques 
principalment en tasques de manipulació manual de càrregues i accions concretes en les quals cal 
elevar el braç per sobre del cap adoptant postures forçades i mantingudes, i enllaça aquesta necessitat 
amb les possibilitats que ofereix l’exoesquelet passiu.

No obstant això, encara que alguns models d’exoesquelets passius estan disponibles comercialment, 
l’ajuda que proporcionen és limitada, ja que alleugen només les exigències físiques i posturals d’algu-
nes parts del cos. Per exemple, el seu ús durant les tasques d’aixecament manual de càrregues pesa-
des continua sent molt limitat.

Els sectors (de més impacte a menys)

IndustriALL Global Union, en el seu document de debat (2017)33, realitza un repàs pels sectors segons 
l’impacte que hi tindrà la indústria 4.0 a curt i a mitjà termini. A partir d’aquesta selecció i d’un ordre 
preestablert, es descriu breument el sector en relació amb l’automatització de processos i llocs de 
treball, i amb la incorporació de tecnologies digitals, i, respecte de la tecnologia robòtica, amb l’ús i 
l’aplicació dels robots col·laboratius i dels exoesquelets passius en l’execució del lloc de treball o d’una 
tasca concreta. De la mateixa manera, s’inclouen alguns exemples en la implementació de robots 
col·laboratius i exoesquelets passius en diferents sectors d’activitat. 
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31 AIDIMME, FEMEVAL FEVAMA, Unión de Mutuas, Unimat Prevención y Agrupación innovadora Valmetal, Generalitat Valenciana (2019). Guía 4 
Exoesqueletos y prevención de riesgos laborales.
32 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).
33 IndustriALL Global Union (2017). El Desafío de la industria 4.0 y la exigencia de nuevas respuestas.

SECTORS, LLOCS DE TREBALL I TASQUES AMB MÉS ÚS I APLICACIÓ 
D’EXOESQUELETS PASSIUS

Sector industrial
Metal·lúrgic
Automoció
Aeronàutica
Construcció
Béns d’equip i electrodomèstics
Logística
Sector agrícola
Apicultura
Agricultura

Lloc i tasca
Instal·lacions elèctriques
Muntatge en cadena
Fabricació i muntatge
Pintura i obra de paleta
Fabricació i muntatge
Magatzem
Lloc i tasca
Recol·lecció
Sembra i recol·lecció
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L’impacte immediat de la indústria 4.0 és menor en el sector del metall, el miner i el sector tèxtil, de la 
confecció i el cuir. Els motius del menor impacte són bastant coincidents en aquest grup de sectors, 
entre els quals destaca l’alt cost econòmic que suposa la incorporació de tecnologia robòtica en com-
paració amb la mà d’obra de baix cost amb la qual es cobreixen molts llocs de treball en aquest sector. 
En qualsevol cas, es va introduint a poc a poc l’automatització de processos, però no robots col·labo-
ratius ni exoesquelets. 

Sector miner. Fins ara, les noves tecnologies han estat emprades en el sector quan la inversió pot 
justificar-se per circumstàncies excepcionals, com pot ser l’extracció del mineral d’urani altament 
enriquit, que, a causa del perill de radiació, no pot ser realitzada per les persones treballadores de 
manera segura. En aquest sector existeix actualment tecnologia robòtica capaç de substituir les perso-
nes al seu lloc de treball i a mesura que el cost de l’automatització disminueixi, s’anirà incrementant la 
substitució de la persona pel robot industrial tradicional.  

Sector metal·lúrgic. Molts llocs de treball en aquest sector exigeixen una combinació de competèn-
cies cognitives i d’intensitat de treball relativament altes que no és fàcil d’automatitzar, fins i tot, 
mitjançant la robòtica avançada, la qual necessita una inversió inicial alta i poc rendible per a les 
empreses, almenys a curt termini.

Sector tèxtil, de la confecció i el cuir. Hi ha robots que poden exercir les tasques que realitzen actual-
ment les persones amb les màquines de cosir. A mesura que es prova aquesta tecnologia robòtica 
automatitzada, centenars de milers, o potser fins i tot milions, de treballadors i treballadores de màqui-
nes de cosir podrien córrer el risc de perdre la seva feina.
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EXEMPLE
UNIVERSAL ROBOTS és una agrupació d’àmbit mundial de fabricants de robots amb seu a 
Catalunya. En el seu web inclou informació teòrica, notícies i exemples de casos pràctics 
sobre els robots col·laboratius implementats en empreses de diferents països, sectors i 
activitats. Molts dels exemples que es mostren en aquest document pertanyen a aquesta 
web. L’idioma utilitzat més generalment en els vídeos és l’anglès.

BWIndustrie 
Companyia francesa especialitzada en el desgreixatge industrial i la fabricació de peces 
mecàniques en sèrie que ha integrat robots col·laboratius UR5 i UR10 per a tasques com la 
càrrega i la descàrrega de torns, el control de qualitat de tubs metàl·lics i el desbarbatge de 
peces metàl·liques el pes de les quals oscil·la entre els 4 i els 14 quilos. Aquestes solucions 
han suposat mantenir la seva competitivitat, augmentar un 50 % la seva plantilla i incrementar 
els ingressos en gairebé un 70 %. La companyia també ha reduït el risc que treballadors i 
treballadores pateixin trastorns musculoesquelètics i ha propiciat, d’aquesta manera, un 
entorn de treball més saludable.

SECTORS DE MÉS IMPACTE A MENYS DE LA INDÚSTRIA 4.0

Impacte immediat menor 
Metal·lúrgic
Miner
Tèxtil, confecció i cuir

Impacte moderat
Aeroespacial
Automoció
Químic, farmacèutic, 
paperer i del cautxú
Materials
Construcció naval i 
desballestament de 
vaixells

Impacte més gran
Energètic
TIC, electricitat i electrònica
Enginyeria mecànica
Col·lectiu treballador no 
manual de coll blanc
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L’impacte moderat de la indústria 4.0 s’identifica principalment en el sector aeroespacial, en l’automo-
ció, en el sector químic, farmacèutic, paperer i del cautxú, en el sector de materials i en la construcció 
naval i el desballestament de vaixells. Els motius comuns més destacables d’aquest impacte moderat 
són l’avançada automatització de processos que va acompanyada d’un gran avanç en la tecnologia 
robòtica, en la qual es dona cabuda a l’ús i l’aplicació dels robots col·laboratius i els exoesquelets 
passius per a l’acompliment de tasques específiques de difícil automatització.

Sector aeroespacial. L’automatització del sector és bastant alta i s’incrementarà encara més a través 
de la robòtica avançada, per exemple, amb els robots col·laboratius en el desenvolupament de 
tasques de muntatge.

Sector de l’automoció. Es troba automatitzat en gran manera, per la qual cosa és esperable que 
experimenti una digitalització encara més gran del procés de fabricació. En l’actualitat se situa al 
capdavant en l’ús i l’aplicació de robots col·laboratius en el muntatge de components i d’exoesquelets 
en muntatge en cadena de vehicles de motor. 

Sector químic, farmacèutic, paperer i del cautxú. Aquests sectors es troben relativament avançats 
respecte de l’automatització. El control de processos per computadora és més la norma que l’excep-
ció. Els llocs de treball d’embalatge i d’enviament podrien estar en risc. Per exemple, l’empresa Duc 
Giang Chemical & Detergent Powder JSC va reemplaçar amb robots industrials tradicionals gairebé el 
90 % de la mà d’obra a la seva fàbrica de detergent al Vietnam. 

Sector de materials. S’hi inclouen empreses productores de ciment, vidre, ceràmiques, etc. La Fede-
rasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI), afiliada a IndustriALL Global Union, va informar 
que l’ús d’aquestes noves tecnologies ha reduït el nombre d’ocupacions manuals. Mentrestant, les 
ocupacions no manuals i altament qualificades veuen augmentada la seva demanda, al mateix temps 
que la transformació digital incorpora més complexitat al seu treball.

Sector de la construcció naval i el desballestament de vaixells. La fabricació en la construcció 
naval pot comparar-se amb el sector aeroespacial i l’automoció, encara que tendeix a involucrar més 
tasques manuals a causa del pes i la grandària dels components que ha de transformar. Cada vaixell 
és més o menys construït a mida, la qual cosa converteix l’automatització en una cosa difícil, tot i que 
no impossible. El desballestament de vaixells, d’altra banda, aglutina un gran nombre de personal amb 
tasques molt manuals que desmantellen navilis sencers per reciclar-los, a baix cost i de manera molt 
poc tecnològica.
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EXEMPLE
A aquesta situació d’automatització desmesurada, s’hi suma un risc afegit: l’insuficient 
nombre de persones treballadores a la planta, que en moltes ocasions conté materials molt 
perillosos, cosa que augmenta el nivell de risc tant per a la plantilla com per a les persones 
alienes a l’empresa. Serveixi d’exemple el desastre ocorregut el 2020 a Beirut per l’explosió 
en una planta de nitrat d’amoni, que va matar 205 persones i en va ferir més de 6.500 a la 
capital libanesa.
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Els sectors que rebran un impacte més gran de la indústria 4.0 són el sector energètic, el de les tecno-
logies de la informació i la comunicació (TIC), l’electricitat i l’electrònica, l’enginyeria mecànica i el de 
les persones treballadores no manuals de coll blanc. En aquests sectors, el major impacte no es 
refereix a l’avanç en les tecnologies robòtiques, sinó, més aviat, al gran avanç en tecnologies digitals 
per a l’automatització i la digitalització de processos i de sistemes, encara que en el sector TIC i en 
l’electrònica els robots col·laboratius van prenent terreny.

Sector energètic. Juntament amb la indústria química, la retallada de personal continu a les refineries 
de petroli i a les indústries petrolieres, per exemple, ha plantejat interrogants en relació amb la segure-
tat. Com que aquesta indústria és cada vegada més dependent de dispositius automàtics d’apaga-
ment a l’hora de bregar amb emergències, simplement no disposa de la quantitat suficient de persones 
treballadores a la planta que hi puguin donar resposta en cas que aquests sistemes automàtics fallin

Sector de les TIC, l’electricitat i l’electrònica. Aquests sectors inclouen el desenvolupament de les 
computadores, la ràdio, la televisió i la comunicació, els equips mèdics de precisió, etc., i poden expe-
rimentar un creixement significatiu, ja que són els proveïdors de moltes de les tecnologies que seran 
demanades per altres sectors. Per exemple, la digitalització de la fabricació industrial implica que tant 
la maquinària com els sistemes de control requereixin informació sofisticada i tecnologies de la comu-
nicació, així com una major demanda en el sector de les TIC, l’electricitat i l’electrònica. En general, 
aquest sector és el que té més probabilitats de veure’s afectat per la robòtica més avançada en els 
processos de muntatge, per mitjà de l’automatització i amb els robots col·laboratius. 

SEAT Componentes. 
Manipulador mòbil industrial col·laboratiu 

Objectiu: introduir millores en ergonomia en diferents llocs 
de treball en els quals es realitza manipulació manual repe-
tida de peces de pes considerable, i millorar la productivitat 
de la planta en incrementar el flux de materials entre 
diferents espais del procés de producció.

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

EXEMPLE

RUPES. (exemple d’UNIVERSAL ROBOTS)

Aquesta empresa francesa fabrica eines elèctriques amb peces molt petites. L’etapa d’ajus-
tament del muntatge sol ser la més difícil. Es van integrar robots d’UR en la seva línia de 
producció que fan les tasques més esgotadores i repetitives. Per al personal, la instal·lació i 
la programació dels robots van ser fàcils i ràpides, i van tenir una repercussió immediata: van 
mantenir la qualitat del producte i van millorar la productivitat.
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Sector de l’enginyeria mecànica. A part del sector de les TIC, el de l’enginyeria mecànica serà un 
dels més afectats per la digitalització de la producció. La nova producció requereix nova maquinària, 
per la qual cosa hi haurà un augment de la demanda d’enginyeria mecànica de tecnologia avançada. 
Ara bé, mentre la producció perd ocupacions, en el disseny industrial i en diverses disciplines d’engin-
yeria se n’hi podrien crear més per la demanda creixent d’equips d’enginyeria mecànica avançada.

Sectors amb treball no manual realitzat per treballadors i treballadores denominats de coll 
blanc. El treball implica principalment obtenir, manejar, utilitzar, modificar, analitzar i distribuir la infor-
mació i el coneixement en lloc de béns o de productes, fins i tot, encara que de vegades hi tinguin 
contacte manual. Fins fa poc, es pensava que els treballadors i treballadores d’aquests sectors serien 
relativament immunes a l’efecte de l’automatització i la subcontractació. Això ja no és així, pel fet que 
els sistemes d’intel·ligència artificial podrien arribar a tenir un impacte significatiu en els treballs més 
qualificats. Totes les ocupacions vinculades a l’administració, el suport tècnic, l’anàlisi i l’enginyeria 
estan subjectes al reemplaçament per computadores de tecnologia avançada i, en última instància, 
per sistemes d’intel·ligència artificial (IA).
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EXEMPLE
L’exoesquelet MATE (Muscular Aiding Tech Exoskeleton) genera una reducció constant en 
l’activació dels músculs de l’espatlla durant activitats en les quals sigui necessari elevar els 
braços, de manera que millora l’ergonomia i la postura i redueix la tensió muscular dels 
braços i les espatlles. Disposa de diversos nivells i talles, que la persona usuària pot ajustar. 
Es va elaborar amb un enfocament de disseny centrat en la persona, les treballadores i els 
treballadors van participar des de l’inici en el projecte i les seves necessitats i suggeriments 
van impulsar el procés de desenvolupament de l’exoesquelet.

Un exemple d’aplicació: ÖSSUR

Empresa islandesa dedicada al disseny i la fabricació d’aparells ortopèdics amb una plantilla 
de 4.000 persones. Amb l’objectiu de reduir les malalties professionals d’origen musculoes-
quelètic mitjançant la introducció d’un dispositiu passiu COMAU MATE sense bateries ni 
sistemes d’actuació per a aquelles tasques en les quals es requereix l’elevació dels braços i 
la torsió de l’espatlla. Aquest dispositiu suporta el moviment fisiològic de l’esquena, en adap-
tar-se a les postures més adequades, i redueix la fatiga muscular i cardíaca. Està disponible 
en diferents grandàries i és ajustable per a qualsevol persona (té set nivells de regulació 
segons l’altura, el pes i la tasca específica).

EXEMPLE

IndustriALL Global Union en el seu informe (2017) identifica el col·lectiu de coll blanc com un 
dels que experimentarà cada vegada més l’estrès laboral. En aquest col·lectiu ja pot obser-
var-se una tendència cap a l’augment de les hores de treball, alhora que el límit entre el treball 
i el temps lliure es torna cada vegada més difús (sense desconnexió digital). Si, a això, s’hi 
suma un ràpid augment de les competències requerides i una pressió constant per ajus-
tar-s’hi, el col·lectiu de coll blanc es converteix en el focus perfecte per a un increment dràstic 
dels casos de depressió i de desgast professional, així com d’altres afeccions relacionades 
amb l’estrès, com el càncer i les malalties circulatòries.
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Tots els sectors esmentats en l’àmbit de producció són sectors molt masculinitzats. Pel que fa al 
col·lectiu de dones treballadores crida l’atenció l’informe sobre L’impacte laboral de la indústria 4.034 
que publica la Generalitat de Catalunya (2018), en el qual s’inclou la següent afirmació del Federal 
Ministry of Labour and Social Affairs (Alemanya, 2016): “és impossible donar una resposta clara a la 
pregunta de quins efectes tindrà la digitalització sobre el col·lectiu de dones treballadores. D’una 
banda, les dones es veuen comparativament menys afectades per l’impacte de l’activitat industrial 
(perquè hi tenen poca presència), mentre que, d’altra banda, el potencial de l’automatització és limitat 
als llocs de treball on les dones tenen més presència, com són la sanitat, l’educació i les activitats 
socials. D’altra banda, hi ha ocupacions amb alta presència femenina, com el treball d’administració i 
l’àrea d’oficines, en banca i assegurances, que tenen una elevada probabilitat d’automatització.”

Entre els sectors de més demanda de robots industrials, l’Associació Espanyola de Robòtica i Automa-
tització (AER, 2018) destaca els ja esmentats en l’informe d’IndustriALL Global Union (2017), i hi afegeix 
el sector de l’alimentació i les begudes, al qual, a més, s’hi suma un major nombre de dones. 

En particular, el sector alimentari va integrar el 12 % dels robots industrials instal·lats a Espanya durant 
el 2016 (International Federation of Robotics, IFR-World Robotics, en col·laboració amb AER, membre 
de la federació).

Implantació 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 l’LPRL. La 
seva aplicació jeràrquica és obligatòria a l’empresa, per la qual cosa només quan s’han esgotat totes 
les mesures tècniques, per exemple l’ús de mitjans auxiliars d’elevació o el redisseny d’un lloc de 
treball, han de tenir-se en compte aspectes organitzatius com la reorganització dels processos de 
treball. Finalment, es poden considerar mesures personals per protegir els treballadors i les treballado-
res.
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EXEMPLE

COMBILO, empresa holandesa dedicada a la comercialització de fruites i verdures, interme-
diària entre la persona productora i el comerç minorista o majorista, decideix integrar robots 
col·laboratius OMROM en 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 superiors, sobretot mà-canell . Segons l’empresa, d’aquesta 
mecanització, n’ha resultat un procés més eficient, més ràpid i amb menys fallades. Comp-
tant 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. 

Un altre exemple de la integració de robots col·laboratius lligada a la millora de la competitivi-
tat es troba a l’empresa espanyola, també del sector de l’alimentació, Aperitivos Snack, SA, 
amb la instal·lació del robot dissenyat per NEOBOTIK a la secció de paletització.

34 Hernandez Gascón JM, Fontrodona Francol  J, Morron Salmeron A, Castany Teixidor L, Clavijo Losada M y Tascón Alonso B. (2018). 
L’impacte laboral de la Industria 4.0 a Catalunya. Col·lecció “Papers de l’Observatori de la Indústria”. Departament d’Empresa i Coneixement. 
Generalitat de Catalunya. 
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Per tant, si no és possible evitar el risc, el següent pas per a la millora de les condicions de treball en 
l’àmbit ergonòmic serà realitzar l’avaluació de riscos ergonòmica en aquells llocs de treball priori-
taris. Per exemple, seran prioritaris els llocs de treball amb exigències físiques i posturals moderades 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 representa-
ció legal, i, en definitiva, que presentin un major 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, 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 (o si no n’hi ha, 
amb els delegats i les delegades de prevenció de riscos laborals) que incorpori personal tècnic (engin-
yeries, disseny, prevenció de riscos laborals, qualitat, etc.), responsables intermedis, el departament 
de Recursos Humans, i tot aquell perfil que sigui necessari en el procés. 

Incorporar processos participatius ajudarà, per exemple, en el cas de l’exoesquelet, a conèixer i a 
provar el dispositiu i recollir de primera mà les impressions respecte de si és fàcil de posar i treure o si, 
a priori, podria ser útil per reduir l’esforç en alguna tasca concreta. 

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.

La creació d’un equip multidisciplinari al qual s’informa del motiu i de la finalitat, i que participa des de 
l’inici serà bàsica per a la realització d’una bona anàlisi i per facilitar l’acceptació final del robot col·labo-
ratiu i de l’exoesquelet. Per exemple, en el cas de l’exoesquelet, si no s’informa la persona treballadora 
de l’exoesquelet i simplement se li lliura, el fracàs està garantit.

A causa de la novetat d’aquests equips, un altre aspecte que s’ha de considerar és la voluntarietat en 
l’ús. Una vegada identificats els llocs i les tasques en els quals es podrien utilitzar exoesquelets com a 
dispositiu d’ajuda, el seu ús ha de ser voluntari. A poc a poc, si s’observa el benefici del seu ús, les 
persones l’aniran acceptant. L’acceptabilitat de l’exoesquelet, en particular, és essencial perquè la 
mesura perduri en el temps. Així ho exposa l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball36 
(2019).
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35 Planas Elvira, AE, Tom s 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.
36 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).
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Tornant de nou a l’avaluació ergonòmica dels llocs seleccionats com a prioritaris s’haurà d’incloure 
detalladament informació relativa a tres qüestions bàsiques: 

Una vegada realitzada l’avaluació de riscos ergonòmica caldrà valorar en el comitè de seguretat i salut 
(o, si escau, amb el delegat o delegada de prevenció), al costat dels altres membres de l’equip multidis-
ciplinari, els resultats obtinguts i les opcions de millora ergonòmica que proposa el servei de prevenció 
de riscos laborals. Caldrà definir molt bé les necessitats de millora del lloc de treball per no trobar-se 
finalment amb una intervenció que no cobreixi les expectatives esperades. D’entre les possibles alter-
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EXEMPLE

Un exemple de fitxa d’elaboració per a la descripció del lloc de treball, la facilita l’annex 4 del 
manual del mètode ERGOPAR37 (ISTAS, 2014), definit com un procediment d’ergonomia 
participativa per a la prevenció del risc ergonòmic d’origen laboral. A la fitxa s’incorporen 
principalment: les característiques individuals i laborals de les persones exposades (homes i 
dones), la relació i la descripció de les tasques habituals-periòdiques i/o esporàdiques desen-
volupades al lloc de treball per a una visió global de l’exposició a factors de risc ergonòmics 
(biomecànics) i les característiques de l’organització del treball, de l’entorn de treball i de les 
condicions ambientals com a possibles agreujants de les lesions musculoesquelètiques. 

37 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) (2014). Manual del Método ERGOPAR Versión 2.0. Un procedimiento de 
ergonomía participativa para la prevención del riesgo ergonómico de origen laboral. Valencia: ISTAS-CCOO, 2014.
38 Monica L, Anastasi S y Draicchio F (2020). Occupational exoskeletons: wearable Robotic devices to prevent workrelatd musculoskeletal 
disorders in the workplace of the future (Exoesquelets laborals: dispositius robòtics impediran en el futur que es produeixin trastorns musculoes-
quelètics en el lloc de treball). Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA).

• Les zones corporals més afectades musculoesquelèticament, entre les quals s’identificaran 
el coll, les espatlles, l’esquena dorsal, l’esquena lumbar, els membres superiors i/o els mem-
bres inferiors. 

• Una descripció en profunditat del lloc de treball segons les seves condicions de treball i de 
les persones que el desenvolupen, per a la qual cal comptar amb la participació dels treballa-
dors i treballadores del lloc de treball que s’ha d’analitzar i dels delegats i les delegades de 
prevenció de riscos laborals com a part implicada en la millora de les condicions de treball.

  

En relació amb aquesta informació tan necessària, l’EU-OSHA38 (2020), conjuntament amb 
l’INAIL-IIT (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Itàlia), publica 
el resultat d’un estudi sobre els exoesquelets i com maximitzar-ne el potencial per reduir els 
trastorns musculoesquelètics d’origen laboral. Aborda aquesta informació descriptiva i es 
refereix a les tasques desenvolupades i, en concret, a la càrrega manipulada (per exemple, la 
massa, la grandària/dimensió, l’agafador/les anses), els aspectes ambientals (per exemple, la 
temperatura, l’activitat a l’aire lliure/interior, els espais restringits, les característiques de 
l’espai de treball…), les condicions de producció (per exemple, horaris i mètodes de treba-
ll…), i les característiques de les persones treballadores (per exemple, sexe, edat, qualificació 
i competències). La informació continguda en aquest article pot considerar-se una base 
potencial per a la futura recerca sobre les persones usuàries dels exoesquelets en el treball.

• Pel que fa a la idoneïtat de la tècnica i la metodologia que cal emprar en l’avaluació de riscos 
ergonòmica, sobre la base de les zones corporals i la descripció en profunditat, existeixen 
multitud de tècniques i mètodes que es poden emprar, però l’important és assegurar-se que 
el resultat obtingut mostri la situació real i permeti identificar els aspectes que requereixen 
una millora.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

https://ergopar.istas.net/el-metodo-ergopar/manual-del-metodo-ergopar-(v2.0)
https://ergopar.istas.net/el-metodo-ergopar/manual-del-metodo-ergopar-(v2.0)
https://osha.europa.eu/es/publications/occupational-exoskeletons-wearable-robotic-devices-and-preventing-work-related


natives preventives, pot trobar-se l’ús i l’aplicació d’un robot col·laboratiu o bé, com a dispositiu d’aju-
da individual o com a mesura de protecció, un exoesquelet passiu.

Un robot col·laboratiu és molt diferent d’un exoesquelet passiu, per la qual cosa serà molt diferent 
també el seu ús i l’aplicació segons el lloc i la tasca determinada. A continuació, es detallen les particu-
laritats del procediment que cal seguir en cada cas. 

Procediment per implantar un robot col·laboratiu

L’INRS39 explica como els robots col·laboratius no són adequats per a totes les situacions, llocs de 
treball i tasques concretes. 

De la mateixa manera que no existeix una màquina d’ús general, tampoc existeix un robot col·laboratiu 
universal que pugui realitzar totes les tasques industrials imaginables. Un mateix robot col·laboratiu, 
depenent de l’eina que utilitzi i de la seva programació, és susceptible de ser utilitzat en diferents 
tasques.

No obstant això, cada robot té característiques específiques quant al pes, l’abast, la precisió, la veloci-
tat i la càrrega útil, entre altres qüestions, que el fan més o menys adequat per a les tasques industrials. 
Així, en determinades situacions que no requereixen la col·laboració entre persones i robots, sol ser 
més apropiat utilitzar robots industrials tradicionals, encara que en aquest cas l’automatització de la 
tasca suposaria una major substitució de persones per robots.

Per exemple, l’Associació Espanyola de Robòtica i Automatització (2018) identifica les següents 
aplicacions, segons el lloc de treball i/o la tasca més predominant a les empreses espanyoles en les 
quals s’han desenvolupat i implementat robots col·laboratius. 

    • Empaquetatge i paletització 
    • Procés d’emmotllament per injecció 
    • Anàlisi de laboratori
    • Poliment 
    • Enganxament, dispensació i soldadura 
    • Supervisió de maquinària 
    • Muntatge i desmuntatge 
    • Pick & place 
    • Control de qualitat 
    • Altres aplicacions

Els robots col·laboratius són utilitzats especialment en aplicacions per a tasques d’empaquetatge, 
muntatge, càrrega i descàrrega de màquines, mecanització i logística a l’empresa. 

Les aplicacions del robot col·laboratiu depenen en primera instància de la direcció de l’empresa, la 
qual haurà de valorar els avantatges i els desavantatges del seu ús i aplicació. Alguns dels elements 
que cal considerar són: les accions de càrrega i descàrrega (pesos manipulats) durant la tasca, el grau 
de complexitat a escala cognitiva de la tasca, la repetitivitat i la velocitat de la tasca, el nombre de 
peces que s’han de produir i el temps efectiu requerit, la capacitat d’emmagatzematge de peces 
processades, l’ús del robot en funció del nombre de tasques per a les quals és aplicable, els costos de 
la inversió a curt i a llarg termini, i l’acceptació del seu ús per part de les persones usuàries. 
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39 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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A aquest procés de reflexió i valoració, s’hi haurà de sumar, com més aviat millor i de manera participa-
tiva, la representació legal de la plantilla i les possibles o futures persones usuàries del robot, a més de 
comptar amb el suport i l’assessorament de professionals tècnics en prevenció de riscos laborals i 
ergonòmics, i professionals d’enginyeria robòtica. 

Per tant, per reflexionar sobre la necessitat i la possibilitat de disposar d’un robot col·laboratiu en un 
lloc de treball i per al desenvolupament de determinades tasques, l’aplicació de l’article 15 de l’LPRL 
porta necessàriament i en aquest ordre:

 

També l’INRS40 detalla els passos que cal seguir en l’elecció del robot més adequat per al lloc de treball 
i la tasca prevista. Esmenta, com a essencial en l’elecció, partir de les necessitats pròpies del lloc de 
treball, de la direcció de l’empresa i de la persona usuària, i comprovar que la solució triada respon a 
aquestes necessitats.

La introducció a l’empresa d’un robot col·laboratiu té conseqüències per a l’organització del treball, els 
equips i processos de treball i les persones treballadores. Segons la naturalesa del procés o la comple-
xitat de les tasques, la seva realització pot ser llarga o fins i tot incompatible amb l’aplicació prevista. 
Per tant, és necessari un enfocament global de la integració d’aquests equips que tingui en compte 
totes les dimensions de l’activitat laboral i que impliqui les persones usuàries al més aviat possible, 
amb la finalitat de conèixer de primera mà les seves necessitats en el lloc i la tasca, i crear un context 
favorable i comunicatiu per a una millor acceptabilitat per part dels treballadors i treballadores i la seva 
representació legal.
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EXEMPLES:
Exemples extrets d’UNIVERSAL ROBOTS 

RNB Cosméticos. Espanya

Empresa dedicada a la recerca, el desenvolupament, la producció i la fabricació de productes 
cosmètics facials, corporals, fotoprotectors i fragàncies. La companyia té prop de 600 perso-
nes en plantilla. Amb l’objectiu de millorar les condicions ergonòmiques integra, a la seva 
planta d’envasament i condicionament, sis braços robòtics UR10 al final de la línia, en les 
tasques de paletització. Els robots col·laboratius col·laboren amb les persones que ocupen 
els llocs de treball, en el mateix espai de treball, i les alliberen de condicions ergonòmiques 
inadequades. Aquesta solució no sols ha consolidat la plantilla existent, sinó que també ha 
suposat noves incorporacions derivades de l’augment de la producció. A més, està perme-
tent elevar el nivell de competències professionals de les persones treballadores, que s’estan 
especialitzant en el maneig dels robots col·laboratius de manera senzilla i que tenen ara la 
responsabilitat de supervisar-ne el funcionament i controlar la línia de producció.

40 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)

1. A tenir en compte l’evolució de la tècnica (e) per substituir allò perillós pel que comporti poc 
o cap perill (f). 

2. En cas que no resulti suficient amb les mesures disponibles evitar el risc (a) per a l’adequa-
da adaptació del treball a la persona (d) i s’hagin avaluat els riscos identificats que no es 
poden evitar (b), serà necessari recórrer a una altra mena d’estratègies i intervencions, entre 
les quals té cabuda la incorporació de robots col·laboratius. Aquests equips en la seva imple-
mentació han d’anar acompanyats d’una adequada planificació preventiva, buscant un 
conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball (g).
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Procediment per implantar un exoesquelet passiu

El procediment per a la implantació d’un exoesquelet és bastant més complex que el proposat per al 
robot col·laboratiu. En el cas de l’exoesquelet el fet d’afectar individualment una persona fa que neces-
siti una major argumentació i justificació preventives que qualsevol altra tecnologia robòtica avançada. 

Per començar, a l’hora d’identificar el lloc de treball o la tasca, l’INSST en l’article sobre exoesquelets41 
(2021) indica que es tendeix a pensar en exoesquelets per a un lloc concret. No obstant això, continua 
afirmant que pot ser un error. En molts casos, els llocs de treball són dinàmics, estan compostos per 
operacions o tasques diverses. Això fa que l’exoesquelet pugui ser eficaç i funcionar en una tasca 
concreta, però no en una altra. A més, si la tasca en la qual funciona és un percentatge petit del total 
de tasques del lloc de treball, pot ser que la persona el percebi com a innecessari, no n’identifiqui el 
benefici i no n’accepti l’ús. Per tant, potser s’hauria de pensar en l’ús de l’equip més per a tasques que 
cal realitzar que per a llocs de treball.

El projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0” publica la Guía 4: exoesqueletos y preven-
ción de riesgos laborales42 (2019). En aquesta guia, s’explica com els exoesquelets s’utilitzen general-
ment per donar suport físic en tasques on s’adopten postures mantingudes i forçades, com per exem-
ple postures estàtiques amb braços per sobre de les espatlles, manipulació de pes sostingut o maneig 
de càrregues, que es desenvolupen durant gran part de la jornada laboral. S’esmenta l’existència d’una 
gran quantitat de models. Cadascun d’ells té unes característiques específiques per cobrir unes deter-
minades necessitats: assistència per redreçar l’esquena, suport de braços per mantenir-los elevats, 
etc.
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ATRIA. Suècia

Fabricant de productes vegetarians i gurmet que dona servei a mercats i cadenes de distribu-
ció que necessiten servei les 24 hores del dia. Aquesta empresa integra els robots col·labora-
tius UR5 i UR10 en les activitats d’etiquetatge, plegat de cartó i paletització amb l’objectiu de 
minimitzar el temps d’inactivitat per poder subministrar els productes frescos a un preu com-
petitiu.

CASCINA. Itàlia

Cascina processa milions d’ous al dia. El robot col·laboratiu UR5 substitueix les persones en 
l’esgotador procés de preparació de grans paquets per a la seva distribució, i treballa junta-
ment amb elles en el mateix espai de treball. Com a resultats s’ha millorat la flexibilitat i l’eficà-
cia operativa.

MJOLKURSAMSALAN AKUREYRI. Islàndia

El major proveïdor de productes lactis d’Islàndia buscava automatitzar alguns dels treballs 
monòtons en la seva línia de producció de formatge d’untar. El braç robòtic UR5 aixeca 
quatre paquets de formatge sobre una cinta transportadora i els col·loca en una safata de 
plàstic. Un segon robot recull les safates plenes i les apila en un palet per alliberar les perso-
nes treballadores de l’adopció de postures inadequades. 

41 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), nº108: 50-60 octubre 2021.
42 AIDIMME, FEMEVAL FEVAMA, Unión de Mutuas, Unimat Prevención y Agrupación innovadora Valmetal, Generalitat Valenciana (2019). Guía 4 
Exoesqueletos y prevención de riesgos laborales.
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L’INSST (2021) detalla el procediment o els passos a seguir que porta a usar l’exoesquelet com la 
solució a un determinat problema. Es basa, com a punt de partida, en el procediment proposat per 
l’INRS43 (2018), que estructura en tres etapes l’adquisició i la implementació d’un exoesquelet passiu. 

Abans que res, s’ha de realitzar una anàlisi prèvia l’objectiu de la qual és determinar la necessitat real, 
i es finalitzarà, si aquesta necessitat existeix, amb la selecció de l’exoesquelet i el seguiment del seu 
impacte a llarg termini. 

L’anàlisi prèvia de la necessitat específica és potser l’aspecte més important i al qual interessa prestar 
una dedicació especial, ja que una bona anàlisi és imprescindible perquè la intervenció ergonòmica 
tingui èxit. Cal assegurar que no existeix un altre tipus de mesura més adequada per a la situació que 
es desitja millorar. 

Per optar a l’exoesquelet com a mesura, s’han de considerar, igual que amb els robots col·laboratius, 
els principis generals de l’acció preventiva descrits en l’article 15 de l’LPRL. Per tant, abans de la 
implantació de l’exoesquelet, la direcció de l’empresa, amb el suport del servei de prevenció de riscos 
laborals i el comitè de seguretat i salut (i, si escau, de la delegada o delegat de prevenció de riscos 
laborals), es realitzarà les següents preguntes (INSST, 2021):

En aquelles situacions en les quals la gestió permeti que el risc es controli i es trobi en un nivell de risc 
tolerable, no es plantejaria recórrer als exoesquelets com a mesura de protecció. Només en cas que 
no resultin suficients les mesures disponibles i les respostes a aquestes preguntes siguin negatives, 
seria necessari recórrer a una altra mena d’estratègies i intervencions, entre les quals, una podria ser la 
introducció d’exoesquelets. En tot cas, si s’introdueix un exoesquelet tindria la consideració de mesura 
addicional i pal·liativa, ja que no eliminaria el risc.

En la implementació de l’exoesquelet al lloc de treball caldrà comprovar el comportament de l’exoes-
quelet durant un temps d’ús a llarg termini i en les condicions habituals de treball. 
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• Es pot eliminar el risc o l’exposició? 

• Si no ha estat possible, després de l’avaluació, s’ha observat la possibilitat d’adoptar un altre 
tipus de mesura preventiva? 

• Es pot controlar el risc en l’origen amb les mesures preventives conegudes? 

• Es poden adaptar les tasques a les persones que les exerciran? 

• Es poden adoptar mesures tècniques o organitzatives conegudes que disminueixin els 
riscos a nivells tolerables? 

• Es pot reemplaçar algun procés perillós per un altre de menys perillós?

43 Atain Kouadio J-J, Kerngueven L y Turpin-Legendre E (2018). Guide pour les préventeurs. Acquisition et integration d’un exosquelette en 
Enterprise (Adquisició i integració d’un exoesquelet en una empresa). INRS (Institut Santé et sécurité au travail).
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L’INRS44 (2018) especifica les característiques exigibles a un exoesquelet per a la seva implantació en 
el lloc i/o tasca concreta, incloses a la taula 1, sobre criteris que s’han de demanar a l’exoesquelet, de 
l’INSST —revista Seguridad y Salud en el Trabajo (2021). Totes tenen a veure directament o indirecta-
ment amb la interacció amb la persona usuària del dispositiu i són les següents:

Per tant, si aquestes característiques no es compleixen no s’ha d’implementar el dispositiu al lloc de 
treball i s’hauran de buscar altres opcions preventives i consensuades entre les persones implicades 
en la prevenció de riscos laborals a l’empresa i principalment, amb la persona usuària i portadora de 
l’equip, per a l’assoliment real de la millora de les seves condicions ergonòmiques. 
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• Adaptabilitat i apropiació. És el grau en el qual la persona usuària s’habitua a l’exoesquelet 
i li permet la realització de la tasca. Per exemple, té llibertat i fluïdesa de moviments, la durada 
de la tasca no és excessiva i es dona una certa acceptació social del dispositiu. 

• Utilitat. És el grau amb el qual compleix les expectatives. Per exemple, el grau de reducció 
de l’esforç físic i postural de la tasca, el temps del cicle de treball en el qual emprar-lo i la 
qualitat de l’operació. 

• Usabilitat. Implica analitzar la facilitat d’ús del dispositiu. Per exemple, en l’accionament, el 
desbloqueig, la col·locació, l’ajustament o la retirada. 

• Impacte. Proporciona el grau d’afectació de l’exoesquelet en la manera de treballar i en 
l’entorn de treball. Per exemple, canvis en el comportament de la persona usuària o en els 
companys i companyes. 

• Seguretat i salut. S’avaluen els riscos laborals que produeix el nou dispositiu. Per exemple, 
en la interacció amb la persona usuària i en l’espai de treball.

44 Atain Kouadio J-J, Kerngueven L y Turpin-Legendre E (2018). Guide pour les préventeurs. Acquisition et integration d’un exosquelette en 
Enterprise (Adquisició i integració d’un exoesquelet en una empresa). INRS (Institut Santé et sécurité au travail)
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A manera de resum, i en la línia del procediment definit en l’article de l’INSST (2021), Mutua Universal 
(2021) considera deu passos que cal seguir en la implementació d’un exoesquelet al lloc de treball45:  

Font: INSST, Revista Seguridad y Salud en el Trabajo (2021)

En aquest article, l’INSST46 insisteix en la importància d’aconseguir l’acceptabilitat de l’exoesquelet. 
Aquesta acceptabilitat passa per la combinació de dos enfocaments en la valoració de l’eficàcia del 
dispositiu que es corresponen amb el pas 7 del diagrama proposat per Mutua Universal, realitzar la 
valoració prèvia de l’impacte, objectiva i subjectiva: 
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• La valoració objectiva mitjançant tècniques instrumentals de mesurament com ara l’electro-
miografia de superfície per al registre de l’activitat muscular, tècniques de captura del movi-
ment en 3D per al registre de postures i moviments o dinamometria per al mesurament de 
forces. Addicionalment, i una vegada s’hagi realitzat el procés de familiarització, es pot realit-
zar novament el registre amb tècniques objectives de mesurament, amb exoesquelet i sense, 
durant el desenvolupament de les tasques, per valorar-ne comparativament l’eficàcia.

• La valoració subjectiva mitjançant qüestionaris de percepció de la persona usuària, que hi 
participarà de manera voluntària, avaluarà la usabilitat i la funcionalitat, així com aspectes 
relacionats amb l’impacte sobre l’entorn i l’organització. A causa de la falta d’estudis de 
possibles efectes a mitjà o a llarg termini, per precaució i amb la finalitat de protegir la salut 
de les persones, el seu ús, almenys inicialment, hauria de limitar-se a persones sanes que no 
tinguin limitacions o patologies prèvies.

45 Article de Mutua Universal (2021): Exoesqueletos: la solución a los problemas musculoesqueléticos… o no?
46 Zubizarreta Molinuevo J,  lvarez 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.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

http://trabajosaludable.mutuauniversal.net/es/publicaciones/202137/tecnologia-segura/
https://www.insst.es/documents/94886/1830052/Revista+SST+-+N%25C3%25BAmero+108+%2528versi%25C3%25B3n+pdf%2529.pdf/d6d2e252-c3d6-6b34-7fb7-346b274eb66d?t=1634646777219


Totes dues valoracions i tipus d’anàlisis resulten complementàries. A més, mitjançant la simulació i els 
assajos previs de l’exoesquelet seleccionat al lloc de treball, s’ha de descartar que generi a la persona 
usuària altres sobrecàrregues en altres zones corporals. Analitzar l’exoesquelet i verificar les seves 
prestacions en condicions reals de treball ha de permetre corregir deficiències i reduir l’impacte amb 
l’entorn.

Una vegada desenvolupat aquest procés i implantat l’exoesquelet, s’ha de fer un seguiment a les 
persones usuàries per evitar possibles efectes sobre la salut a mitjà o a llarg termini, ja que s’ha demos-
trat que, encara que la primera impressió sigui bona, quan les persones usuàries el porten durant molt 
de temps, algunes el rebutgen47. Si la introducció de l’exoesquelet es realitza de manera progressiva, 
poc temps inicialment i s’augmenta a poc a poc, facilita l’adaptació a la persona i n’afavoreix l’accepta-
ció48.

Respecte de l’últim pas proposat, el número 10, estableix un balanç entre el que aporta i el que resta 
l’exoesquelet. El que aporta ha de ser prou important perquè compensi els efectes negatius que 
s’identifiquin en el seu ús. Aquest balanç final entre el que aporta (beneficia) i el que resta (perjudica) ha 
de ser clarament positiu. De la mateixa manera que si per moure una càrrega de 5 kg introduïm un 
polispast o un manipulador, sabent que això sí que és ajuda, si la persona treballadora no el percep 
com a necessari, continuarà manipulant de manera manual. No obstant això, si aquesta càrrega pesa 
25 kg, l’ajuda d’aquest polispast es percep com a necessària, i la seva introducció i el seu ús són més 
fàcils.
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EXEMPLE

ITURRI és una empresa espanyola que es dedica a la comercialització de productes de 
protecció industrial individual i col·lectiva, emergències etc., també exoesquelets. 
En el seu web es facilita informació per a cada tipus d’exoesquelet, sobre l’objectiu que prete-
nen aconseguir i les possibles experiències d’ús (es mostren vídeos explicatius, l’idioma més 
utilitzat dels quals és l’anglès).

• Protecció lumbar

Exoesquelet LAEVO.  Indicat per a llocs de treball que requereixen una inclinació cap enda-
vant mantinguda en el temps o repetitiva.

Experiències:

Grup EULEN. Exoesquelets en les instal·lacions de SEUR, a Paterna, València.
Objectiu: proporcionar condicions de treball saludables i la millora de la productivitat. 

IKEA. Centres de San Sebastián de los Reyes i Vallecas, tots dos a Madrid, i al centre de 
Badalona (Barcelona)
Objectiu: prevenir els riscos laborals derivats de la manipulació de càrregues i/o postures 
forçades, com poden ser la fatiga o les lesions musculoesquelètiques a les unitats de logísti-
ca.

Casos d’ús:

1. Muntatge
Activitats de muntatge en les quals la persona necessita inclinar-se cap endavant repetida-
ment i, a vegades, mantenir aquestes postures per fer operacions, com fixar o caragolar una 
part a una estructura.

2. Mesclador (recàrrega)
Ompliment de matèries primeres en diferents formats i estats en mescladors o reactors per a 
la producció de productes cosmètics o farmacèutics. La matèria primera, en sacs, es diposita 
en els mescladors de manera manual i de manera repetida.

3. Embalatge
Embalatge de peces de gran grandària al final de les línies de producció que requereix l’adop-
ció de postures inadequades. 

4. Manteniment ferroviari
Tasques de manteniment en vies fèrries, que impliquen treballar arran del sòl amb l’esquena 
encorbada, sovint usant eines pesades.

5. Dipòsit
Treballs en magatzem que comporten l’aixecament i la manipulació d’objectes a baixa altura 
i gairebé sense caminar o no caminar en absolut.

6. Pes
Preparació i pesatge de matèries primeres per a la seva recàrrega en el mesclador. En aques-
ta estació de treball, es pesen les quantitats especificades i es col·loquen de manera manual 
en un palet.

• Protecció dels membres superiors

Exoesquelet SKELEX

Redueix la càrrega muscular en fer les tasques amb braços a l’altura de les espatlles.

• Protecció per a esquena i cames
Explicat en aquest document més endavant.

• Protecció de mans

Exoesquelet Ironhand

Ironhand és el primer exoesquelet tou actiu del món per a la mà. El sistema consta d’un guant 
que cobreix els cinc dits i un paquet d’energia (powerpack) que es porta en una motxilla o al 
maluc. S’activa quan la persona comença a moure la mà per fer una tasca. Per garantir una 
solució ergonòmica tant per a homes com per a dones, així com per a diferents tipus de cos 
i posicions de treball, el powerpack es pot portar a l’esquena o al maluc. A més de les 
diferents grandàries de guants, també estan disponibles diferents grandàries de corretges 
per als braços i solucions de transport. S’ha tingut en compte que sigui fàcil de posar i treure.

47 Hensel, R. et col (2018). Chancen und Risiken für den Betrieblichen Einsatz von Exoskeletten in der betrieblichen Praxis. s.l.: ASU Zeitschrift für 
medizinische Pr vention. Vol. 53, 654-661.
48 Masood, J. et Col. Subjetive Perception of Shoulder Support Exoskeleton at Groupe PSA (2020). Wearable Robotics: Challenges and Trends. 
Proceedings of the 5th International Symposium on Wearable Robotics, WeRob2020, and of WearRAcon Europe 2020. Springer.

Reforça la capacitat de pressionar i sostenir eines amb la mà de manera prolongada.

Casos d’ús. En tres sectors diferents i, per a cadascun d’ells, en diversitat d’activitats i 
tasques:

1. Fabricació
Alleujar l’estrès de colpejar amb un mall plaques de metall. Ironhand proporciona resistència 
addicional i assegura una agafada ferma i de confiança.

2. Construcció
Retirar trossos de formigó amb un martell pneumàtic. Ironhand ajuda a mantenir una agafada 
ferma amb menys esforç muscular, que és especialment important en aplicacions en les 
quals els treballadors i treballadores estan exposats a vibracions.

3. Automotriu
Usar una clau dinamomètrica per subjectar peces. Ironhand alleuja els músculs i redueix la 
fatiga durant la repetició i agafada en el treball intensiu.
Web del fabricant: https://www.bioservo.com/professional

• Protecció del polze

Exoesquelet PREXER
Prevé l’artrosi del polze i protegeix la punta del polze en tasques repetitives d’empenta.
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EXEMPLE

ITURRI és una empresa espanyola que es dedica a la comercialització de productes de 
protecció industrial individual i col·lectiva, emergències etc., també exoesquelets. 
En el seu web es facilita informació per a cada tipus d’exoesquelet, sobre l’objectiu que prete-
nen aconseguir i les possibles experiències d’ús (es mostren vídeos explicatius, l’idioma més 
utilitzat dels quals és l’anglès).

• Protecció lumbar

Exoesquelet LAEVO.  Indicat per a llocs de treball que requereixen una inclinació cap enda-
vant mantinguda en el temps o repetitiva.

Experiències:

Grup EULEN. Exoesquelets en les instal·lacions de SEUR, a Paterna, València.
Objectiu: proporcionar condicions de treball saludables i la millora de la productivitat. 

IKEA. Centres de San Sebastián de los Reyes i Vallecas, tots dos a Madrid, i al centre de 
Badalona (Barcelona)
Objectiu: prevenir els riscos laborals derivats de la manipulació de càrregues i/o postures 
forçades, com poden ser la fatiga o les lesions musculoesquelètiques a les unitats de logísti-
ca.

Casos d’ús:

1. Muntatge
Activitats de muntatge en les quals la persona necessita inclinar-se cap endavant repetida-
ment i, a vegades, mantenir aquestes postures per fer operacions, com fixar o caragolar una 
part a una estructura.

2. Mesclador (recàrrega)
Ompliment de matèries primeres en diferents formats i estats en mescladors o reactors per a 
la producció de productes cosmètics o farmacèutics. La matèria primera, en sacs, es diposita 
en els mescladors de manera manual i de manera repetida.

3. Embalatge
Embalatge de peces de gran grandària al final de les línies de producció que requereix l’adop-
ció de postures inadequades. 

4. Manteniment ferroviari
Tasques de manteniment en vies fèrries, que impliquen treballar arran del sòl amb l’esquena 
encorbada, sovint usant eines pesades.

5. Dipòsit
Treballs en magatzem que comporten l’aixecament i la manipulació d’objectes a baixa altura 
i gairebé sense caminar o no caminar en absolut.

6. Pes
Preparació i pesatge de matèries primeres per a la seva recàrrega en el mesclador. En aques-
ta estació de treball, es pesen les quantitats especificades i es col·loquen de manera manual 
en un palet.

• Protecció dels membres superiors

Exoesquelet SKELEX

Redueix la càrrega muscular en fer les tasques amb braços a l’altura de les espatlles.

• Protecció per a esquena i cames
Explicat en aquest document més endavant.

• Protecció de mans

Exoesquelet Ironhand

Ironhand és el primer exoesquelet tou actiu del món per a la mà. El sistema consta d’un guant 
que cobreix els cinc dits i un paquet d’energia (powerpack) que es porta en una motxilla o al 
maluc. S’activa quan la persona comença a moure la mà per fer una tasca. Per garantir una 
solució ergonòmica tant per a homes com per a dones, així com per a diferents tipus de cos 
i posicions de treball, el powerpack es pot portar a l’esquena o al maluc. A més de les 
diferents grandàries de guants, també estan disponibles diferents grandàries de corretges 
per als braços i solucions de transport. S’ha tingut en compte que sigui fàcil de posar i treure.

Reforça la capacitat de pressionar i sostenir eines amb la mà de manera prolongada.

Casos d’ús. En tres sectors diferents i, per a cadascun d’ells, en diversitat d’activitats i 
tasques:

1. Fabricació
Alleujar l’estrès de colpejar amb un mall plaques de metall. Ironhand proporciona resistència 
addicional i assegura una agafada ferma i de confiança.

2. Construcció
Retirar trossos de formigó amb un martell pneumàtic. Ironhand ajuda a mantenir una agafada 
ferma amb menys esforç muscular, que és especialment important en aplicacions en les 
quals els treballadors i treballadores estan exposats a vibracions.

3. Automotriu
Usar una clau dinamomètrica per subjectar peces. Ironhand alleuja els músculs i redueix la 
fatiga durant la repetició i agafada en el treball intensiu.
Web del fabricant: https://www.bioservo.com/professional

• Protecció del polze

Exoesquelet PREXER
Prevé l’artrosi del polze i protegeix la punta del polze en tasques repetitives d’empenta.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
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https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Use-case-A4-Assembly.pdf
https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Use-case-A4-MixerRefilling.pdf
https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Use-case-A4-Packaging.pdf
https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Use-case-A4-Railway-Maintenance.pdf
https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Use-case-A4-Warehouse.pdf
https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Use-case-A4-Weighing.pdf
https://exo.iturri.com/skelex/
https://exo.iturri.com/ironhand/


Interacció amb les persones usuàries  

La norma ISO 8373:2021 Robotics-Vocabulary defineix la interacció humà-robot com “els intercanvis 
d’informació i acció entre humans i robots per fer una tasca per mitjà d’una interfície d’usuari. Per 
exemple, intercanvi a través de mitjans vocals, visuals i tàctils”. 

El Parlament Europeu, en les Normes de dret civil sobre robòtica49 (PE, 2017), quan es refereix a la 
llicència per als dissenyadors de robots, considera l’obligació ètica d’“analitzar la previsibilitat d’un 
sistema humà-robot tenint en compte la incertesa en la interpretació i en l’acció, així com les possibles 
fallades dels robots o de l’home”. Les persones dissenyadores de la tecnologia robòtica han d’elaborar 
protocols de concepció i avaluació, i col·laborar amb les persones usuàries de la tecnologia robòtica i 
amb les potencials parts interessades amb la finalitat d’avaluar els avantatges i els riscos de la robòti-
ca, inclosos els àmbits cognitiu, psicològic i mediambiental. En definitiva, “els dissenyadors no podran 
accionar un robot sense garantir la seguretat, l’eficàcia i la reversibilitat del funcionament del sistema”.
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EXEMPLE

ITURRI és una empresa espanyola que es dedica a la comercialització de productes de 
protecció industrial individual i col·lectiva, emergències etc., també exoesquelets. 
En el seu web es facilita informació per a cada tipus d’exoesquelet, sobre l’objectiu que prete-
nen aconseguir i les possibles experiències d’ús (es mostren vídeos explicatius, l’idioma més 
utilitzat dels quals és l’anglès).

• Protecció lumbar

Exoesquelet LAEVO.  Indicat per a llocs de treball que requereixen una inclinació cap enda-
vant mantinguda en el temps o repetitiva.

Experiències:

Grup EULEN. Exoesquelets en les instal·lacions de SEUR, a Paterna, València.
Objectiu: proporcionar condicions de treball saludables i la millora de la productivitat. 

IKEA. Centres de San Sebastián de los Reyes i Vallecas, tots dos a Madrid, i al centre de 
Badalona (Barcelona)
Objectiu: prevenir els riscos laborals derivats de la manipulació de càrregues i/o postures 
forçades, com poden ser la fatiga o les lesions musculoesquelètiques a les unitats de logísti-
ca.

Casos d’ús:

1. Muntatge
Activitats de muntatge en les quals la persona necessita inclinar-se cap endavant repetida-
ment i, a vegades, mantenir aquestes postures per fer operacions, com fixar o caragolar una 
part a una estructura.

2. Mesclador (recàrrega)
Ompliment de matèries primeres en diferents formats i estats en mescladors o reactors per a 
la producció de productes cosmètics o farmacèutics. La matèria primera, en sacs, es diposita 
en els mescladors de manera manual i de manera repetida.

3. Embalatge
Embalatge de peces de gran grandària al final de les línies de producció que requereix l’adop-
ció de postures inadequades. 

4. Manteniment ferroviari
Tasques de manteniment en vies fèrries, que impliquen treballar arran del sòl amb l’esquena 
encorbada, sovint usant eines pesades.

5. Dipòsit
Treballs en magatzem que comporten l’aixecament i la manipulació d’objectes a baixa altura 
i gairebé sense caminar o no caminar en absolut.

6. Pes
Preparació i pesatge de matèries primeres per a la seva recàrrega en el mesclador. En aques-
ta estació de treball, es pesen les quantitats especificades i es col·loquen de manera manual 
en un palet.

• Protecció dels membres superiors

Exoesquelet SKELEX

Redueix la càrrega muscular en fer les tasques amb braços a l’altura de les espatlles.

• Protecció per a esquena i cames
Explicat en aquest document més endavant.

• Protecció de mans

Exoesquelet Ironhand

Ironhand és el primer exoesquelet tou actiu del món per a la mà. El sistema consta d’un guant 
que cobreix els cinc dits i un paquet d’energia (powerpack) que es porta en una motxilla o al 
maluc. S’activa quan la persona comença a moure la mà per fer una tasca. Per garantir una 
solució ergonòmica tant per a homes com per a dones, així com per a diferents tipus de cos 
i posicions de treball, el powerpack es pot portar a l’esquena o al maluc. A més de les 
diferents grandàries de guants, també estan disponibles diferents grandàries de corretges 
per als braços i solucions de transport. S’ha tingut en compte que sigui fàcil de posar i treure.

Reforça la capacitat de pressionar i sostenir eines amb la mà de manera prolongada.

Casos d’ús. En tres sectors diferents i, per a cadascun d’ells, en diversitat d’activitats i 
tasques:

1. Fabricació
Alleujar l’estrès de colpejar amb un mall plaques de metall. Ironhand proporciona resistència 
addicional i assegura una agafada ferma i de confiança.

2. Construcció
Retirar trossos de formigó amb un martell pneumàtic. Ironhand ajuda a mantenir una agafada 
ferma amb menys esforç muscular, que és especialment important en aplicacions en les 
quals els treballadors i treballadores estan exposats a vibracions.

3. Automotriu
Usar una clau dinamomètrica per subjectar peces. Ironhand alleuja els músculs i redueix la 
fatiga durant la repetició i agafada en el treball intensiu.
Web del fabricant: https://www.bioservo.com/professional

• Protecció del polze

Exoesquelet PREXER
Prevé l’artrosi del polze i protegeix la punta del polze en tasques repetitives d’empenta.

49 Parlament Europeu (2017). Normes de dret civil sobre robòtica. 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.
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https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Ironhand-Applications_Manufacturing.pdf
https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Ironhand-Applications_Construction.pdf
https://exo.iturri.com/wp-content/uploads/2021/04/Ironhand-Applications_Automotive.pdf
https://www.bioservo.com/professional
https://www.iturri.com/prexer-exoesqueleto-prevencion-artrosis-pulgar/
https://www.iso.org/sites/outage/#iso:std:iso:8373:ed-3:v1:en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.html#title1


El Parlament Europeu també incorpora la llicència per als usuaris i usuàries que fa arribar a l’àmbit 
laboral i, en concret, a l’ús d’un robot col·laboratiu i d’un exoesquelet passiu, que es tradueix principal-
ment en: 

A partir d’aquesta introducció comuna a robots col·laboratius i exoesquelets, s’especifiquen a conti-
nuació les característiques particulars de la interacció entre l’un i l’altre amb la persona usuària.  
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• Estar autoritzats a fer ús del robot i l’exoesquelet sense por de patir un perjudici físic o 
psicològic.  

• Tenir dret a esperar que un robot efectuï les tasques per a les quals hagi estat expressament 
concebut. 

• Ser conscient que els robots i els exoesquelets poden tenir límits de percepció, límits cogni-
tius i d’accionament.

• Tenir en compte el dret a la vida privada de les persones, inclosa la desactivació de video-
monitors durant el temps de descans, com ara anar al lavabo amb l’exoesquelet incorporat.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.



Interacció amb el robot col·laboratiu 

L’INRS50 (Institut Santé et sécurité au travail de Francia, 2020) detalla com la persona treballadora 
(humà) i el robot col·laboratiu treballen conjuntament, amb diferents graus d’interacció. A continuació 
es mostren els tres tipus d’interacció:

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. 

Sobre aquest tema, l’article “Optimització postural per a una interacció ergonòmica humà-robot”51 
(Canadà, 2017) aborda el problema de com millorar la postura de la persona treballadora durant la seva 
interacció humà-robot col·laboratiu. L’experiment es realitza en una tasca amb 39 persones voluntàries 
de les quals 18 són dones i 21 homes, 2 persones són esquerranes, i amb edats entre 46 i 24 anys, 
amb experiència i sense en la interacció amb robots col·laboratius. En els resultats de l’experiment es 
van identificar algunes limitacions, entre les quals destaca trobar la ubicació òptima del robot perquè 
aconsegueixi la posició desitjada, sense dificultar el treball de la persona treballadora que comparteix 
el mateix espai de treball. 
 

L’octubre del 2021 es publica un estudi de revisió52 (Cardoso, A., 2021) de 20 articles centrats en l’ús 
de l’ergonomia com un requisit per al disseny dels llocs de treball col·laboratius més segurs. Algunes 
de les principals conclusions a les quals arriba l’estudi de revisió sobre la interacció humà-robot són 
les següents: 
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• 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.
 
• Col·laboració indirecta. L’humà i el robot s’alternen en moments diferents de la jornada, per 
treballar en una tasca comuna i en el mateix espai de treball.
 
• Col·laboració directa. L’humà i el robot treballen al mateix temps, de manera simultània en 
una tasca comuna i en el mateix espai de treball.

EXEMPLE

Vídeo en francès de l’INRS (2020): Robots collaboratifs, quels enjeux pour la prévention? 
(Robots col·laboratius, quins són els riscos per a la prevenció?)

50 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)
51 Baptiste Busch, Guilherme Maeda, Yoan Mollard, Marie Demangeat, Manuel Lopes. (2017). Postural Optimization for an Ergonomic 
Human-Robot Interaction (Optimització postural per a una interacció ergonòmica humà-robot). IROS 2017-IEEE/RSJ International Conference on 
Intelligent Robots and Systems, Vancouver, Canada. pp.1-8.
52 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 literatura). Safety 2021, 7, 71. https://doi.org/10.3390/safety7040071
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https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01629426
https://www.youtube.com/watch?v=lSjPoD4oL9Y
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206386
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01629426
https://www.mdpi.com/2313-576X/7/4/71/htm
https://www.mdpi.com/2313-576X/7/4/71
https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206386


En definitiva, l’estudi conclou que l’adaptació del comportament del robot col·laboratiu en funció de 
l’estat de salut i les dimensions antropomètriques de la persona amb la qual interactua és un avantatge 
primordial per desenvolupar llocs de treball més segurs i millorar el benestar de les persones treballa-
dores.

Interacció amb els exoesquelets

L’EU-OSHA53 (2019) afirma 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 mèdiques de les persones usuàries i els aspectes 
biomecànics dels exoesquelets. 
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• Independentment de la tasca específica que realitzin, els robots estan dissenyats per fer 
costat als humans. En conseqüència, en introduir els robots col·laboratius als llocs de treball, 
és necessari tenir en compte els requisits ergonòmics en la seva implementació. Així, no és 
possible parlar de robots sense considerar-los en relació amb els humans. Adoptar el punt de 
vista de l’humà permet preveure les necessitats, el comportament i les sensacions de la 
persona usuària durant la interacció amb els robots i millorar el benestar físic i la seguretat de 
les persones treballadores. 

• En general, tots els estudis revisats van demostrar la importància del paper de l’ergonomia 
i dels factors humans (E&HF) com a requisit en el disseny i la implementació dels sistemes 
col·laboratius humà-robot, ja que els resultats demostren la millora de les condicions de 
treball en termes d’esforços físics i cognitius. No obstant això, la majoria dels estudis es van 
centrar en situacions o tasques específiques que no permeten la generalització dels resultats 
per a totes les diferents situacions trobades en el context industrial.

• Tots els estudis revisats s’han centrat principalment en l’ergonomia física, és a dir, en l’ana-
tomia humana i en les característiques antropomètriques, fisiològiques i biomecàniques 
relacionades amb l’activitat física. Les recerques futures haurien de centrar-se també en 
l’ergonomia cognitiva (acceptabilitat de la interacció humà-robot i confiança) i, especialment, 
en les aplicacions al mateix lloc de treball i no en laboratoris de manera experimental. La 
implantació de noves tecnologies al lloc de treball pot augmentar la càrrega de treball mental. 

• Als riscos mecànics del robot col·laboratiu poden afegir-s’hi tensions físiques i mentals, ja 
que la persona treballadora pot haver d’adoptar postures inadequades per fer front als movi-
ments del robot i, a més, el treballador o la treballadora pot passar d’un paper de cooperació 
a una posició de supervisió de la tasca. Això pot provocar importants costos cognitius a 
causa de l’assignació i reassignació de recursos atencionals. Per això, per aconseguir 
interaccions col·laboratives més segures entre humà-robot, és necessari abordar els possi-
bles danys que poden derivar-se de l’execució inadequada de les tasques o de la càrrega 
mental relacionada amb la introducció d’aquestes noves tecnologies als llocs de treball, a 
causa de l’ús de tasques més complexes o a una major càrrega cognitiva (pensament) i en la 
presa de decisions per a la persona usuària.

53 Peters, M. y Wischniewski, S. (2019). Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Agencia Europea 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).
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https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health


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

Diversos estudis publicats en Exosquelettes au travail: impact sur la santé et la sécurité des opérateurs 
état des connaissances54, sobre l’ús d’exoesquelets passius realitzats per l’INRS (2018), avalen una 
sèrie d’avantatges d’aquests dispositius. Quantifiquen la reducció dels esforços que realitzen les 
persones treballadores i proporcionen unes certes conclusions (extretes de la Guía sobre exoesquele-
tos del projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”)55:

 

Segons aquest document s’espera que l’ús dels exoesquelets esdevingui més habitual en el futur, ja 
que els prototips d’exoesquelets han resultat ser beneficiosos en àmbits com l’assistència mèdica. No 
obstant això, aquest avanç tecnològic no elimina el risc i, fins i tot, pot generar molts altres riscos emer-
gents, per la qual cosa ha de ser sempre l’últim recurs. 

Alguns exemples d’estudis de camp amb exoesquelets els trobem al sector de l’automoció:
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• Els exoesquelets destinats a elevar els membres superiors disminueixen la percepció de 
l’esforç sobre les espatlles en més d’un 50 %. 

• En tasques de manipulació en flexió/extensió del tronc redueixen les forces de compressió 
sobre les vèrtebres lumbars entre un 23 % i un 29 %. 

• En tasques estàtiques es pot aconseguir una disminució de l’activitat dels músculs lumbars 
entorn del 10-40 %, un 24 % dels músculs que mobilitzen el maluc i un 50 % del coll. 

• S’ha observat un increment significatiu del temps durant el qual el personal d’assemblatge 
que manté el tronc flexionat cap endavant no refereix dolor o molèstia.

• L’experiència desenvolupada a Audi56 (2018) se centra a analitzar la incomoditat, la usabili-
tat, l’acceptació de la persona usuària, i, en particular, l’alleujament percebut de l’esquena 
baixa per mitjà d’un exoesquelet (Laevo) que actua a l’esquena. En l’avaluació subjectiva van 
participar 51 persones voluntàries en la planta d’Ingolstadt (Alemanya), de les quals es van 
mantenir en l’estudi 30. De la seva lectura se sobreentén que tots els participants de l’estudi 
eren de sexe masculí (no existeix cap esment especial que diferenciï per sexe). L’edat dels 
subjectes oscil·lava entre els 19 i els 40 anys, el pes corporal mitjà era de 76 (± 9) kg i l’altura 
mitjana, de 175,3 (± 6,5) cm, amb una experiència laboral d’almenys 3 mesos. Els participants 
van ser informats amb anticipació sobre el contingut i el procés de l’estudi de camp i van 
acordar-lo en un consentiment personal. La comunicació transparent tant sobre els objectius 
com sobre el procediment de l’estudi de camp, però, especialment, sobre els beneficis de 
l’exoesquelet, ha demostrat ser un factor d’èxit essencial per a la prova pilot. L’estudi de 
camp va ser verificat i aprovat pel Comitè d’Empresa d’Audi. També hi va participar el comitè 
de seguretat i salut, que va acompanyar el procés. Segons l’experiència, l’exoesquelet provat 
permet la seva adaptació a les condicions antropomètriques de la persona usuària així com a 
la situació específica de treball, ja que l’angle de suport i el grau de suport són variables i el 
mecanisme de ressort es pot activar i desactivar.

54 INRS (2018) Exosquelettes au travail: impact sur la santé et la sécurité des opérateurs. État des connaissances (Exoesqueletos en el trabajo: 
impacto en la salud y seguridad de los operadores. Estado de conocimiento).
55 AIDIMME, FEMEVAL FEVAMA, Unión de Mutuas, Unimat Prevención y Agrupación innovadora Valmetal, Generalitat Valenciana (2019). Guía 4 
Exoesqueletos y prevención de riesgos laborales.
56 Hensel, R. et col (2018). Chancen und Risiken für den Betrieblichen Einsatz von Exoskeletten in der betrieblichen Praxis. s.l.: ASU Zeitschrift für 
medizinische Pr vention. Vol. 53, 654-661.

Font: llocs de treball de l’estudi de camp 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.

• A l’experiència a Groupe PSA57 (2020), participen en l’estudi 47 treballadors homes (no diu 
res de les dones). En les seves conclusions destaquen la importància de l’ajustament de 
l’exoesquelet per a una bona usabilitat i confortabilitat en el seu ús per alleujar les exigències 
físiques i posturals en treballar amb els braços per sobre del cap i el coll inclinat cap endarrere 
en la línia de muntatge de vehicles de motor a Vigo (Espanya).

Font: vídeo sobre la realització de treballs amb exoesquelets - Groupe PSA i CTAG
(Centre Tecnològic d’Automoció de Galícia), 2019 
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Un estudi experimental de l’Hospital Universitari de Tubinga (Alemanya) sobre Exoesquelet de cadira 
sense cadira. Anàlisi treball-fisiològic-biomecànic de les extremitats inferiors avalua l’exoesquelet de 
“cadira sense cadira”, també denominat posicionador sedent (chairless chair), per a aquells llocs de 
treball que exigeixen romandre dempeus en posició estàtica. La prova experimental es desenvolupa en 
un laboratori (diferent d’un entorn laboral industrial). Es fan diverses tasques de muntatge mentre s’usa 
l’exoesquelet i es compara el seu desenvolupament sense l’exoesquelet. El dispositiu es va dissenyar 
en una sola grandària, per la qual cosa l’equip investigador va sol·licitar que les persones candidates 
tinguessin una alçada i unes dimensions corporals diferents per poder investigar si les dimensions 
antropomètriques influeixen en l’eficàcia del dispositiu. No obstant això, com a requisit d’inclusió de 
l’estudi es va demanar ser home d’entre 18 i 40 anys i estar sa. Els criteris d’exclusió criden enorme-
ment l’atenció: ser dona i tenir més de 40 anys. La conclusió de l’estudi és evident: destaca la impor-
tància de poder adaptar el dispositiu a les dimensions antropomètriques de la persona usuària. 
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• L’experiència desenvolupada a Audi56 (2018) se centra a analitzar la incomoditat, la usabili-
tat, l’acceptació de la persona usuària, i, en particular, l’alleujament percebut de l’esquena 
baixa per mitjà d’un exoesquelet (Laevo) que actua a l’esquena. En l’avaluació subjectiva van 
participar 51 persones voluntàries en la planta d’Ingolstadt (Alemanya), de les quals es van 
mantenir en l’estudi 30. De la seva lectura se sobreentén que tots els participants de l’estudi 
eren de sexe masculí (no existeix cap esment especial que diferenciï per sexe). L’edat dels 
subjectes oscil·lava entre els 19 i els 40 anys, el pes corporal mitjà era de 76 (± 9) kg i l’altura 
mitjana, de 175,3 (± 6,5) cm, amb una experiència laboral d’almenys 3 mesos. Els participants 
van ser informats amb anticipació sobre el contingut i el procés de l’estudi de camp i van 
acordar-lo en un consentiment personal. La comunicació transparent tant sobre els objectius 
com sobre el procediment de l’estudi de camp, però, especialment, sobre els beneficis de 
l’exoesquelet, ha demostrat ser un factor d’èxit essencial per a la prova pilot. L’estudi de 
camp va ser verificat i aprovat pel Comitè d’Empresa d’Audi. També hi va participar el comitè 
de seguretat i salut, que va acompanyar el procés. Segons l’experiència, l’exoesquelet provat 
permet la seva adaptació a les condicions antropomètriques de la persona usuària així com a 
la situació específica de treball, ja que l’angle de suport i el grau de suport són variables i el 
mecanisme de ressort es pot activar i desactivar.

Font: llocs de treball de l’estudi de camp 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.

• A l’experiència a Groupe PSA57 (2020), participen en l’estudi 47 treballadors homes (no diu 
res de les dones). En les seves conclusions destaquen la importància de l’ajustament de 
l’exoesquelet per a una bona usabilitat i confortabilitat en el seu ús per alleujar les exigències 
físiques i posturals en treballar amb els braços per sobre del cap i el coll inclinat cap endarrere 
en la línia de muntatge de vehicles de motor a Vigo (Espanya).

Font: vídeo sobre la realització de treballs amb exoesquelets - Groupe PSA i CTAG
(Centre Tecnològic d’Automoció de Galícia), 2019 

57 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 a Groupe PSA). Wearable Robotics: Challenges and Trends. Proceedings of the 5th Internatio-
nal Symposium on Wearable Robotics, WeRob2020, and of WearRAcon Europe 2020. Springer.
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L’IFA58 (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 2019) (Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 2019), en la seva Anàlisi de l’efectivitat 
dels exoesquelets, mostra que els exoesquelets només proporcionen un benefici significatiu quan els 
angles de flexió estan molt allunyats de la posició neutra. L’efecte dels exoesquelets, tant passius com 
actius, és només de suport, és a dir, compensen principalment i de manera parcial el pes en moviment 
del segment corporal suportat. Les càrregues addicionals han de continuar sent suportades pel siste-
ma musculoesquelètic.

Michiel P. de Looze et al.59 també van realitzar, el 2015, una revisió de 40 articles sobre l’ús d’exoes-
quelets industrials (actius i passius) i van avaluar l’efecte potencial d’aquests dispositius en la reducció 
de la càrrega física al cos. La cerca va donar com a resultat 40 articles que van descriure 26 exoesque-
lets industrials diferents, dels quals 19 eren exoesquelets actius i 7 eren exoesquelets passius. Entre 
els seus resultats més significatius indiquen que:

EXEMPLE
La cadira sense cadira és un exoesquelet que permet el descans durant el treball, ja que 
redueix la càrrega física i protegeix de les malalties d’esquena. És lleuger i estable, i es pot 
emportar de manera flexible al cos, alleujant l’esforç que es pugui generar a l’esquena, als 
genolls i al coll. Es pot adaptar individualment a la grandària de la sabata i del cos correspo-
nent. En el següent enllaç, exoesquelet NOONEE, s’accedeix a l’empresa que el fabrica i 
també a un vídeo demostratiu en el qual es mostren les postures correctes que s’adopten en 
peus, cames i altura del treball. Així mateix, 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.

GHEZZI S.p.a. Empresa italiana del sector tèxtil, dedicada a la fabricació de sedes i fibres 
sintètiques. Els problemes d’esquena i de dolor al final de la jornada tenien un origen clar 
relacionat amb el pes de les bobines, de 12 kg (el pes de les bobines ha anat creixent a causa 
de les necessitats de la indústria de la filatura), i de les distàncies de manipulació, com haver 
d’aixecar-les des de terra fins a gairebé 2 metres d’altura. Les característiques dels espais de 
treball no permetien la integració d’un robot i es decideix optar per l’exoesquelet COMAU 
MATE. Les persones afectades manifesten que l’exoesquelet els permet treballar més ràpid i 
sense dolor.

NICMA. Empresa italiana dedicada a la neteja professional. Introdueixen l’exoesquelet 
COMAU MATE per a les tasques que requereixen extensió i elevació de membres superiors, 
com per exemple la neteja de finestrals grossos, el manteniment de façanes i els seus 
elements o tasques de pintura. Totes aquestes feines les realitzen de manera manual amb 
l’ajuda o sense d’elements extensors. La solució ha millorat la seguretat en el treball i ha 
proporcionat un gran suport ergonòmic, i també ha reduït l’esforç necessari per al desenvolu-
pament de les tasques.
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58 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.
59 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 (Exoesquelets per a aplicacions industrials i els seus efectes potencials sobre la càrrega de treball físic). 
Ergonomics, 59: 5, 671-

• Tots els exoesquelets passius estaven dirigits a donar suport a la zona lumbar de l’esquena. 
S’han reportat reduccions del 10 i el 40 % en l’activitat muscular de l’esquena durant l’aixeca-
ment dinàmic i la retenció estàtica.
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Els autors van concloure que existeix un interès significatiu en els exoesquelets industrials, a tot el món, 
però la falta de regulació legal i de normes de seguretat específiques i alguns problemes tècnics i espe-
cífics de disseny dificulten l’ús dels exoesquelets a la indústria. Els problemes tècnics específics als 
quals es refereixen són, fonamentalment, la incomoditat de portar-los posats (per a l’exoesquelet actiu 
i el passiu), el pes del dispositiu, l’alineació amb l’anatomia humana i la cinemàtica (les forces exercides 
en el moviment dels objectes) i la necessària detecció de la intenció humana per permetre un moviment 
suau amb els exoesquelets actius. Malgrat aquestes conclusions, els autors destaquen el potencial 
d’aquests dispositius per reduir considerablement els factors de risc ergonòmics associats a les 
lesions musculoesquelètiques d’origen laboral.

Kermavnar T. et al.60 realitzen, el 2020, una revisió sistemàtica més actualitzada d’articles publicats en 
els últims 5 anys sobre exoesquelets industrials de la zona de l’esquena lumbar. Les preguntes de 
recerca van tenir com a objectiu abordar les troballes recents respecte de les avaluacions objectives 
(per exemple, càrrega corporal, rendiment de la persona usuària) i subjectives (per exemple, satisfacció 
de la persona usuària), sobre els possibles efectes secundaris i els aspectes metodològics de les 
proves d’usabilitat. Es van identificar 13 estudis d’exoesquelets actius i 20 d’exoesquelets passius. Els 
exoesquelets es van provar durant les tasques d’aixecament i flexió, predominantment a entorns de 
laboratori i únicament amb homes joves sans. 

Aquesta dada sobre les persones participants crida enormement l’atenció, ja que, en els estudis 
revisats, en cap cas es preveuen les dones en les anàlisis i/o proves pilot prèvies a la implantació al lloc 
de treball, i únicament ocupen homes joves i sans en el disseny i l’adaptació del dispositiu. No hi ha 
dubte que la mostra emprada en l’anàlisi no és representativa del col·lectiu de persones usuàries, que 
tant són homes com dones. 

En general, en aquest estudi de revisió es van informar disminucions en l’activitat muscular de l’esque-
na dels homes participants (L5/S1 i forces de compressió espinal). La resistència de l’usuari durant 
l’aixecament i la flexió estàtica va millorar, però el rendiment va disminuir durant les tasques que reque-
rien més agilitat. La satisfacció general de l’usuari va ser moderada. Es van observar alguns efectes 
secundaris, inclòs l’augment de l’activitat muscular abdominal de les extremitats inferiors i els canvis 
en els angles articulars. Els resultats indiquen l’eficiència dels exoesquelets en la reducció de la càrrega 
física a la zona de l’esquena lumbar i la necessitat de realitzar més estudis en situacions reals de treball 
(fora del laboratori) i amb treballadors industrials.

OSALAN61 (Institut Basc de Seguretat i Salut Laboral, 2019), en el seu XI Taller de Formació, va expo-
sar, al costat de l’Institut de Biomecànica de València (IBV), els paràmetres perquè els llocs de treball 
s’adaptin a tota la població treballadora, i van destacar la importància de dissenyar els dispositius per 
a homes i per a dones. Les conclusions que cridaven més l’atenció i que es referien al disseny d’exoes-
quelets segons els sexes van ser: 

49

60 Kermavnar, Aijse W. de Vries, Michiel P. de Looze & Leonard W. O'Sullivan (2021). Effects of industrial backsupport exoskeletons on body 
loading and user experience: an updated systematic review (Efectes dels exoesquelets de suport posterior industrial en la càrrega corporal i 
l’experiència de l’usuari: una revisió sistemàtica actualitzada). Ergonomics, 64:6, 685-711, DOI: 10.1080/00140139.2020.1870162
61 XI Taller de Formació (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).

• L’esquena, els membres superiors i els membres inferiors del cos podrien beneficiar-se 
amb l’ús dels exoesquelets actius. S’han reportat reduccions de l’activitat muscular de fins al 
80 %.
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L’Institut de Biomecànica de València (IBV), en l’avaluació de l’impacte d’un exoesquelet de membres 
superiors realitzada a Ford València62 (Sofia Iranzo et al., 2019), realitza una enquesta de valoració entre 
les persones participants a la prova pilot (12 en total, sense informació sobre el sexe però en tracta-
ment masculí, per la qual cosa s’interpreta que són homes íntegrament), i conclou que la sensació de 
confort augmenta amb l’ús d’aquest dispositiu i la sensació de disminució de fatiga muscular és perce-
buda de la mateixa manera per les persones usuàries. No obstant això, afirmen que un redisseny de 
l’exoesquelet amb una estructura més flexible i adaptada a l’anatomia individual de cada persona 
contribuiria a una millor acceptació per part de les persones usuàries. 

També el projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”63 (2019) coincideix que, atès que els 
exoesquelets són d’ús individual, han d’adaptar-se a la morfologia de la persona a través d’arnesos 
ajustables. A més, com que a cada lloc de treball i a cada tasca es manegen càrregues diferents, 
requereixen un ajust dels seus paràmetres de força per a un pes i altura de treball donats, els quals 
estaran establerts per cada persona usuària. A més esmenten l’ajust necessari del dispositiu segons la 
variabilitat individual, la seva edat i el sexe. 

Finalment, l’INRS64 (2018) se suma a l’adaptació necessària de l’exoesquelet a la persona, quan afirma 
que: “els exoesquelets no estan sistemàticament adaptats a la morfologia de cada persona (sexe, 
altura, pes) o a determinats problemes de salut de caràcter musculoesquelètic, problemes cardiovas-
culars, respiratoris o cutanis, per exemple. Depenent de la seva grandària, forma, manera de funciona-
ment, etc., algunes persones no poden ser autoritzades a utilitzar l’equip, ja que no se’n pot assegurar 
un ús còmode o sense risc. És necessari avaluar l’aptitud per utilitzar l’exoesquelet perquè s’adapti a 
les característiques de la persona usuària. El servei mèdic del servei de prevenció de riscos laborals ha 
de participar llavors en aquesta avaluació individual d’aptitud”.
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62 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 València).
63 AIDIMME, FEMEVAL FEVAMA, Unión de Mutuas, Unimat Prevención y Agrupación innovadora Valmetal, Generalitat Valenciana (2019). Guía 4 
Exoesqueletos y prevención de riesgos laborales.
64 INRS (2018). 10 idées reçues sur les exosquelettes (10 conceptes erronis sobre els exoesquelets).

• El disseny de suports adaptats a les diferències anatòmiques entre homes i dones, princi-
palment a nivell del tòrax i de la pelvis.  

• Les talles, els ajustos i les regulacions del dispositiu han de ser concordes amb l’antropo-
metria de la població femenina.

• Ha de facilitar la col·locació de l’exoesquelet de manera específica per a l’anatomia de la 
dona. En concret destaquen limitacions en l’ús dels exoesquelets en dones atès que un 
exoesquelet d’esquena i dels membres superiors es desajusta en aixecar els braços (pel pit 
de la dona) i la cinta que se subjecta al maluc queda molt alta (per la cintura de la dona). A 
més, és molest a la zona del pit per la cingla superior del dispositiu. En general, el seu ús 
resulta massa rígid a l’esquena i el suport per al braç es clava i provoca molèsties i dolor a la 
treballadora.  
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Riscos emergents derivats de la interacció   

La prevenció dels riscos emergents derivats de la interacció de les persones treballadores amb la 
tecnologia robòtica s’ha de considerar des del disseny i per al seu ús i interacció amb la persona. 
Sembla evident pensar que com més directa i col·laborativa sigui la interacció humà-robot, més gran 
serà l’exposició als nous riscos laborals emergents. 

Cal recordar que en la implementació de qualsevol equip o dispositiu robòtic, com ja s’ha vist en els 
procediments d’implantació dels robots col·laboratius i dels exoesquelets passius, caldrà incorporar 
totes les persones i els agents implicats en la prevenció de riscos laborals a l’empresa des de la fase 
de concepció i disseny. Si es fa així, serà més probable que els nous riscos emergents siguin solucio-
nats en origen i existeixi més probabilitat d’èxit preventiu a l’empresa. 

Riscos associats al robot col·laboratiu

L’INRS65, (França) respon a la qüestió següent: són els robots col·laboratius segurs o no? La resposta 
és que no són segurs per si mateixos i han d’anar acompanyats de mesures preventives. 

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. Aquests riscos inclouen els cops i 
l’aixafament, així com els riscos elèctrics i tèrmics, i els relacionats amb l’exposició a les vibracions i a 
la pols. 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 persones amb les quals interactuen.

EXEMPLE
La revista Por Experiencia (PEx, 2016) va publicar l’article d’opinió “Cuando la tecnología 
produce monstruos”, en el qual es posa en evidència una important amenaça de l’exoesque-
let en l’àmbit preventiu i social. 

“Amb aquests vestits de músculs, a més, es poden augmentar els ritmes de producció o 
allargar i intensificar les jornades. I per si faltés alguna cosa, se’ns venen també com a innova-
ció en prevenció de riscos laborals, ja que podrien fins i tot evitar, se’ns diu, algunes lesions 
musculoesquelètiques, fruit d’uns esforços, postures o moviments repetitius, que són 
conseqüència, precisament, de formes de treball poc saludables. Es trenca, així, la màxima 
ergonòmica d’adaptar el lloc de treball a la persona pel seu contrari: adaptar la persona al 
treball. Al final tot sembla indicar, si no ho remeiem, que la innovació tecnològica més que 
caminar cap a un món sense treball, amb dret a l’oci i al descans, ens precipita a un món on 
la màquina no ens substitueix del tot, sinó, més aviat al contrari, ens integra en els seus meca-
nismes, convertint-nos en un engranatge més d’una fàbrica de generació de plusvàlua i 
desigualtat.”
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65 Jean-Christophe Blaise, Laurie Brun, Adriana Savescu, Adel Sghaier, David Tihay et Lien Wioland (2020). 10 questions sur les robots 
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Per reduir el risc de cops i aixafaments, alguns robots col·laboratius disposen d’una funció de segure-
tat que pretén limitar la seva força i la seva potència en cas de contacte amb una persona. No obstant 
això, aquesta funció no redueix altres riscos. L’ús d’un robot col·laboratiu no prescindeix, per tant, de 
la necessitat d’utilitzar barreres de protecció físiques o immaterials (tipus cèl·lules de seguretat).
També cal tenir en compte els riscos psicosocials que podrien relacionar-se amb la por al contacte 
amb el robot, per exemple. Així mateix, la necessitat de supervisar aquests robots pot augmentar la 
càrrega mental associada a la mateixa tasca.

A més, els canvis organitzatius lligats a la introducció dels robots col·laboratius a l’empresa provoquen, 
a vegades, situacions d’aïllament, per exemple quan els companys i companyes no són nombrosos o 
estan allunyats físicament. 

La següent taula (d’elaboració pròpia) incorpora els riscos derivats de la interacció humà-robot col·la-
boratiu extrets de dues fonts, principalment:

 

52

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

Informació basada en l’INRS i el projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”

Riscos de seguretat

Contactes mecànics

Projeccions de 
materials 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 programació o 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.

66 AIDIMME, FEMEVAL FEVAMA, Unión de Mutuas, Unimat Prevención y Agrupación innovadora Valmetal, Generalitat Valenciana (2019). Robots 
industriales y cobots en prevención de riesgos laborales.

• Els continguts web de l’INRS de França sobre la identificació de riscos derivats de la 
interacció entre la persona usuària i el robot col·laboratiu. 

• Els continguts web del projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0” i, en particu-
lar, la guia Robots industriales y cobots en prevención de riesgos laborales (2019), que identifi-
ca els riscos laborals i ergonòmics aportant mesures preventives sobre aquest tema.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/identification-risques.html
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/identification-risques.html
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
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Riscos tèrmics 

Riscos elèctrics 

Riscos higiènics

Exposició
a temperatures
inadequades

Presència
de productes químics

Exposició al soroll 

Exposició a vibracions 

Exposicions
a radiacions 

Exposició a camps 
electromagnètics

Riscos ergonòmics

Adopció de postures 
forçades

Moviments repetitius

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.

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.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

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

Informació basada en l’INRS i el projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”

https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/identification-risques.html
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf


Respecte de les possibles mesures preventives, l’INRS proposa una sèrie de mesures preventives 
relacionades amb l’operació col·laborativa basades en els quatre principis de seguretat. Aquests 
quatre principis es poden combinar entre si, segons els resultats de l’avaluació de riscos, i provenen 
de la Norma internacional, europea i espanyola UNE-EN ISO 10218-2:2011 (versió corregida, setembre 
2016)67. Són: 
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Riscos ergonòmics

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 escas-
ses exigències quantita-
tives

Causes d’exposició al risc

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 per la tasca de manipulació. 
Falta de temps de recuperació: pauses i descansos durant la 
jornada.

Causes d’exposició al risc

Contínua interacció 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 ha de 
seguir-lo. 
Durada del procés de col·laboració.

Simplicitat de les tasques al lloc de treball. 
Escassa varietat de tasques. 
Durada del procés de col·laboració.

67 Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots industriales. Parte 2: Sistemas robot e integración. (ISO 10218-2:2011).

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

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

Informació basada en l’INRS i el projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”

https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/identification-risques.html
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/mesures-prevention-fonctionnement-collaboratif.html
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0048668


Aquestes mesures tècniques, per resultar efectives, han de complementar-se amb mesures organitza-
tives i formatives, com ara: 
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• Fer la parada nominal de seguretat controlada. Aquest principi consisteix a detenir els movi-
ments del robot tan aviat com la persona usuària entra a l’espai de treball col·laboratiu. 

• Dur a terme un guiatge manual. L’operació que permet guiar manualment el robot amb un 
mànec de validació i una parada d’emergència.

• Controlar la velocitat i la distància de separació. Aquest principi de seguretat consisteix a 
mantenir una distància de separació entre la persona usuària i el sistema del robot segons els 
seus moviments i la distància d’abast.

• Limitar la potència i la força del robot per disseny o control. A diferència dels altres elements 
de seguretat, aquest permet, sota unes certes condicions, el contacte entre la persona treba-
lladora i el sistema del robot a l’espai de treball col·laboratiu. 
 

• El desenvolupament d’accions de formació en l’ús segur del robot per part de les treballa-
dores i els treballadors i en el desenvolupament de noves competències. Això inclou canviar 
l’activitat de la persona treballadora cap a tasques amb més valor afegit, la reducció de 
tasques repetitives i monòtones, i l’enriquiment de tasques manuals mitjançant tasques de 
supervisió, de gestió i de previsió. 

• El monitoratge de l’activitat mitjançant l’observació dels canvis introduïts pel robot col·labo-
ratiu, incloent els seus impactes ergonòmics i psicosocials. L’objectiu és garantir que no 
sorgeixin limitacions físiques i/o psicològiques, fins i tot molt després de la integració del 
robot col·laboratiu al lloc de treball.

• El canvi d’organització del treball per mitjà de l’adaptació del treball a la persona, la modifi-
cació del lloc de treball i la reorganització del treball col·lectiu en la secció. Es tracta de definir 
de manera molt clara el repartiment de tasques en l’activitat entre la persona treballadora i el 
robot col·laboratiu, però també d’aclarir i d’articular els rols de cadascun en l’equip, sense 
menyscapte del suport social necessari en l’acompliment del treball.

EXEMPLE
Vídeo en francès de l’INRS (Institut Santé et sécurité au travail, 2020): Robots collaboratifs. 
Identifier les risques pour les prévenir (Robots col·laboratius. Identificar els riscos per a la seva 
prevenció).

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

https://www.youtube.com/watch?v=8aNvxMXFGaI


Algunes de les mesures preventives enfront dels trastorns musculoesquelètics proposades pel projec-
te “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0” són les següents: 

Finalment, cal destacar una de les mesures preventives per excel·lència que incorpora i que valora la 
importància de la participació dels treballadors i de les treballadores i la representació legal de la planti-
lla: gestionar la introducció dels robots col·laboratius al lloc de treball i a les empreses d’una manera 
global i participativa, des del principi i analitzant els riscos associats.  
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• Planificar el desenvolupament d’estudis ergonòmics específics. 

• Establir pauses en el treball per facilitar la recuperació muscular. 

• Respectar els límits de la càrrega que s’ha de manipular. 

• Disposar dels mitjans mecànics per al maneig de càrregues.
 
• Realitzar el disseny ergonòmic dels espais de treballs col·laboratius: altures de treball fins a 
la zona dels colzes i segons la precisió de la tasca i limitar les distàncies i els abastos.

• Dotar de seients i de suports per evitar la bipedestació prolongada. 

• Realitzar el disseny ergonòmic dels comandaments i dels dispositius. 

• Realitzar el disseny ergonòmic de la mateixa tasca i del conjunt de tasques que conformen 
el lloc de treball: cicles, ritmes, velocitat, dimensions, posicionament de materials, apilament, 
etc. 

• Establir un sistema de rotació de tasques segons les exigències físiques i posturals. 

• Incorporar exercicis d’escalfament previ a l’inici de l’activitat laboral (però dins de la jornada 
laboral).

• Realitzar estudis de llocs, anticipant els canvis en el treball de les persones, especialment 
en l’organització del treball. 

• Parar esment als ritmes de treball, al temps de parada i a l’autonomia de la persona usuària. 

• Vigilar les possibles repercussions sobre l’experiència del personal (canvis, pèrdua de 
coneixements, etc.).

• Potenciar la formació contínua del personal. 

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.



Riscos associats a l’exoesquelet 

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’analitza el paper que poden tenir els exoesquelets en la prevenció 
dels trastorns musculoesquelètics alhora que aborda els riscos potencials derivats de la seva aplicació 
en diversos àmbits. Els riscos potencials en l’àmbit de seguretat laboral dels exoesquelets industrials 
són nombrosos i estan relacionats amb el seu disseny i la seva funcionalitat. 

La següent taula (d’elaboració pròpia) incorpora els riscos derivats de la interacció humà-exoesquelet 
extrets de tres fonts, principalment:
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34 Hernandez Gascón JM, Fontrodona Francol  J, Morron Salmeron A, Castany Teixidor L, Clavijo Losada M y Tascón Alonso B. (2018). 
L’impacte laboral de la Industria 4.0 a Catalunya. Col·lecció “Papers de l’Observatori de la Indústria”. Departament d’Empresa i Coneixement. 
Generalitat de Catalunya. 

• La publicació de l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA) sobre 
l’impacte de la utilització dels exoesquelets sobre la seguretat i salut en el treball. 

• Els continguts web de l’INRS francès sobre Exosquelettes. Sommaire du dossier (Exoes-
quelets. Resum de l’arxiu). Destaca la publicació 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). Coincideix amb els riscos 
identificats per l’EU-OSHA.

• Els continguts web del projecte “R-evolución industrial: prevención y retos 4.0” i, en particu-
lar, la Guía 4: exoesqueletos y prevención de riesgos laborales (2019)68, que identifica els 
riscos laborals i ergonòmics i aporta mesures preventives sobre aquest tema. 

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

Informació basada en l’EU-OSHA, l’INRS i el 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 
sofrir lesions durant una relliscada, una ensopegada o una 
caiguda. Aquest risc serà menor si l’exoesquelet es disposa en 
els membres superiors de la persona usuària. 
Depenent del disseny, del material de construcció i del 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.

68 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).
69 AIDIMME, FEMEVAL FEVAMA, Unión de Mutuas, Unimat Prevención y Agrupación innovadora Valmetal, Generalitat Valenciana (2019). Guía 4 
Exoesqueletos y prevención de riesgos laborales.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.inrs.fr/risques/exosquelettes/ce-qu-il-faut-retenir.html
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
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
https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
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35 Planas Elvira, AE, Tom s 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.
36 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).

Dificultat en l’evacuació

Incomoditat  i rascades

Riscos higiènics

Incomoditat tèrmica 
per portar el dispositiu

Condicions ambientals

Condicions higièniques 
inadequades

Riscos ergonòmics

Adopció de postures 
forçades

Moviments incontrolats

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 els treballadors al centre de treball. Per tant, l’extracció 
ràpida d’un exoesquelet resulta fonamental. El personal enca-
rregat del seu disseny també ha de considerar aquest tipus de 
situacions d’emergència i evacuació, i posar-se en el pitjor dels 
casos, en el qual la persona que el porta 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.  

Temperatura: la ventilació i la humitat del recinte ha de ser 
conforme 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 de 
cada usuari.

Causes d’exposició al risc

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 provocant 
lesions articulars. 
Desplaçament d’unes certes restriccions corporals a altres 
parts del cos originant trastorn musculoesquelètic (per exem-
ple, 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. Informe tècnic.

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

Informació basada en l’EU-OSHA, l’INRS i el 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 pot impedir una àmplia aplicació 
d’exoesquelets als llocs de treball industrials. A més, a escala psicosocial la persona que porta l’exoes-
quelet pot sentir-se menys vàlida quan l’empra. Pot suposar-li l’estigmatització al lloc de treball, ja que 
pot semblar que les persones depenen del dispositiu per poder treballar, i és que en aquest cas és el 
treballador o la treballadora qui s’adapta al dispositiu vinculat a un rendiment i a una productivitat que 
determina l’empresa. 
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37 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) (2014). Manual del Método ERGOPAR Versión 2.0. Un procedimiento de 
ergonomía participativa para la prevención del riesgo ergonómico de origen laboral. Valencia: ISTAS-CCOO, 2014.
38 Monica L, Anastasi S y Draicchio F (2020). Occupational exoskeletons: wearable Robotic devices to prevent workrelatd musculoskeletal 
disorders in the workplace of the future (Exoesquelets laborals: dispositius robòtics impediran en el futur que es produeixin trastorns musculoes-
quelètics en el lloc de treball). Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA).

Incomoditat, compren-
sions 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

Per contacte directe o pressió mantinguda amb l’exoesquelet.

El pes del mateix dispositiu que porta la persona usuària i la 
realització de moviments pot provocar un augment del ritme 
cardiovascular. Més 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, es pot utilitzar un extensor que proporcioni un 
reforç addicional a aquesta zona, encara que en determinades 
operacions aquest extensor també pot 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. Informe tècnic.

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

Informació basada en l’EU-OSHA, l’INRS i el 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.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf


Les conclusions que mostren els autors entorn de l’eficàcia preventiva dels exoesquelets passius i el 
seu impacte en l’exposició a riscos emergents són diferents i fins i tot contradictòries. Aquest fet podria 
basar-se en la diversitat d’exoesquelets. Cada dispositiu té la seva estructura, més o menys regulable, 
la funció i la tasca laboral per a la qual ha estat dissenyat. Per exemple, les exigències de treball més 
dinàmiques o més estàtiques tenen un gran impacte en els costos metabòlics de les persones usuàries 
de l’exoesquelet i fan que sigui encara més difícil fer afirmacions generals. És important esmentar que 
els efectes dels exoesquelets en el cos humà no poden generalitzar-se. 

El document conclou —fent esment al grup d’investigadors— una evident falta de prova científica així 
com d’experiència pràctica sobre els riscos per a la seguretat i la salut dels exoesquelets. 

Respecte de les mesures preventives enfront dels trastorns musculoesquelètics, el projecte “R-evolu-
ción industrial: prevención y retos 4.0”, sí que fa esment al següent: 

Com a resultat cal destacar que ja s’ha esmentat que els exoesquelets no són vàlids per a totes les 
persones. Cal considerar la morfologia de cada persona (alçada i pes), el seu historial de problemes 
musculoesquelètics, cardiovasculars, respiratoris o cutanis, així com les diferències de sexe i edat, i fer 
un estudi previ de les característiques personals i de l’exoesquelet per detectar incompatibilitats. Es 
desaconsellen per a persones amb problemes actius d’esquena, hèrnies i pròtesis o que portin marca-
passos o implants.
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• Realitzar una valoració prèvia de la situació de treball i de les necessitats reals abans de 
decidir quin tipus de dispositiu s’incorporarà. 

• Elaborar una avaluació de risc prèvia a la integració i específica per al personal que utilitzarà 
l’exoesquelet. 

• Seleccionar l’exoesquelet adequat i realitzar els ajustos necessaris segons les característi-
ques de les persones usuàries i les seves dimensions antropomètriques, de manera que 
facilitin la mobilitat i permetin la maniobra sense riscos posturals a l’espai de treball. 

• Tenir en compte, durant la prova pilot, factors com l’espai, les zones de circulació, la reorga-
nització del temps de treball, la redistribució de les càrregues, la visibilitat, etc. 

• Formar la persona usuària en la col·locació i la retirada, la regulació i els ajustos de l’exoes-
quelet, incloent bloqueig i desbloqueig d’elements, etc. En definitiva, per a l’adquisició de les 
noves habilitats requerides per l’exoesquelet. 

• Determinar els límits d’ús i garantir la mobilitat per a l’acompliment còmode i sense riscos 
musculoesquelètics en la tasca, sense sobrepassar límits d’esforços. Establir períodes d’ús 
màxims, alternant amb tasques físiques en les quals no s’utilitzi l’exoesquelet. Lliurament 
d’instruccions i procediments. 

• Adaptar la rigidesa de l’exoesquelet en cas de manipulació manual de càrregues. 

• Establir un període d’adaptació de la persona usuària a l’ús del dispositiu fins a comprovar 
la col·locació adequada, l’ajust i la retirada de l’exoesquelet, i el desenvolupament dels 
treballs amb fluïdesa. 

• Valorar la implantació de programes d’exercicis per a l’enfortiment muscular.

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.



Actualment es treballa en la fabricació d’exoesquelets amb materials lleugers com l’alumini i els mate-
rials compostos. No existeixen estudis sobre els impactes potencials d’augmentar el seu temps d’ús o 
els efectes a llarg termini. Actualment, el temps d’utilització està limitat a unes poques hores al dia (2-4 
hores) i no es poden usar durant tota la jornada.

Encara que els exoesquelets s’associen a la disminució de trastorns muscolesquelètics, no sempre 
serà possible aconseguir aquest objectiu. Això es deu al fet que els trastorns muscolesquelètics es 
produeixen per diverses causes que poden actuar de manera simultània i acumulativa, com són la 
repetitivitat de moviments, l’adopció de postures forçades i la manipulació manual de càrregues, i els 
exoesquelets no actuen sobre totes elles. 
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3. FORTALESES I FEBLESES, OPORTUNITATS
I AMENACES: LA ROBÒTICA I LA SEVA INFLUÈNCIA
EN LES CONDICIONS DE TREBALL

La indústria 4.0 situa l’ésser humà al centre del sistema i fa que la col·laboració entre l’humà i la tecno-
logia robòtica sigui el punt focal de la preocupació. La interacció eficient d’un sistema tan complex 
(humà-robòtica) no és fàcil d’aconseguir. La clau està a considerar aquesta interacció des de la fase de 
disseny robòtic, és a dir d’un disseny centrat en la persona usuària, en les seves condicions de segure-
tat i salut, i que incorpora els criteris ergonòmics com un aspecte prioritari en el disseny, sense descu-
rar els aspectes ètics de les noves tecnologies. 

Així doncs, l’ús i l’aplicació de la tecnologia robòtica industrial presenten nombrosos avantatges que, 
per resultar beneficiosos des del punt de vista preventiu i convertir-se en oportunitats per a la millora 
de les condicions de treball, han de superar una sèrie de barreres i solucionar les seves pròpies feble-
ses i les amenaces de l’entorn. 

A partir d’aquí, es resumeixen breument algunes de les fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces 
(anàlisi DAFO) extretes de la literatura de referència emprada en el desenvolupament d’aquest docu-
ment. En la seva majoria sota el punt de vista productiu per a la millora de la productivitat, l’augment 
de la competitivitat i, en última instància, la reducció de l’absentisme laboral relacionat amb la perduda 
de salut de les persones treballadores. Moltes d’elles es refereixen, en general, a la tecnologia robòtica 
avançada, que inclou els robots industrials tradicionals; unes altres, en exclusiva als robots col·labora-
tius, i altres, als dispositius exoesquelets passius, i en alguns casos, als actius. 

La següent taula mostra aquesta mateixa informació des del punt de vista preventiu en benefici de la 
direcció de l’empresa i de les treballadores i treballadors i la seva representació legal a l’empresa. En 
definitiva, pretén respondre la següent pregunta: quins són els possibles aspectes positius i aspectes 
negatius respecte de com la tecnologia robòtica influeix o pot influir en les condicions de treball a l’em-
presa i a la salut laboral de les persones treballadores?
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ASPECTES POSITIUS

Fortaleses (avantatges)

• Augment de la flexibilitat productiva (Associació Espanyola de Robòtica i Automatització). Els 
robots industrials en particular permeten personalitzar la producció mitjançant la seva programació 
i l’adaptació d’accessoris, per produir molt diferents tipus de peces. A més, els robots col·labora-
tius són flexibles a l’hora de fer canvis en les línies de producció, la qual cosa facilita fer sèries de 
producció més curtes i adaptar-se a un mercat cada vegada més exigent (“R-evolución industrial: 
prevención y retos 4.0).

• Increment de la productivitat amb els robots col·laboratius (Associació Espanyola de Robòtica i 
Automatització). Augments de productivitat a causa de l’alta velocitat i baixos temps de cicle de 
producció, així com la disminució de passos en els processos productius. També pot augmentar la 
productivitat pel treball conjunt derivat del repartiment eficient de les tasques i la seva simultaneïtat, 
que té un efecte sinèrgic sobre la productivitat final (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”). 
Per exemple, en realitzar operacions de càrrega, descàrrega o preparació de comandes 
—picking—, sense haver de detenir el robot, al contrari del que ocorre en la robòtica industrial 
tradicional (INRS).

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.
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ASPECTES POSITIUS

Fortaleses (avantatges)

• Millora de la qualitat del producte acabat per mitjà dels robots industrials (Associació Espanyola de 
Robòtica i Automatització). Aquesta millora contribueix a la reducció de costos, ja que hi ha menys 
peces defectuoses i es contribueix a l’estalvi de matèries primeres. A més, la qualitat del producte 
millora com a resultat d’una major predictibilitat i repetició dels resultats de fabricació (“R-evolución 
industrial: prevención y retos 4.0”). 

• Més qualitat del lloc de treball exercit per la persona treballadora, de manera que poden dedicar-se 
a tasques amb més valor afegit, més creatives i lleugeres, tasques que impliquen accions diferents, 
canvis de resposta, etc., treballant de manera complementària amb el robot col·laboratiu (“R-evo-
lución industrial: prevención y retos 4.0”).

• Millora de les condicions ergonòmiques amb els robots col·laboratius. L’automatització de 
tasques de més càrrega física i postural disminueix l’exposició a riscos ergonòmics com els movi-
ments repetitius i les postures forçades, per la qual cosa contribueix a disminuir els trastorns muscu-
loesquelètics (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• La normativa no preveu incrementar el límit de la càrrega màxima que ha d’elevar manualment la 
persona usuària de l’exoesquelet (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• En alguns casos, els exoesquelets passius han demostrat la seva eficàcia en la reducció de 
l’esforç muscular a escala local (INRS).

Oportunitats (possibilitats de millora que ofereix l’entorn)

• Els sindicats són més importants que mai a l’hora d’afrontar una nova i dràstica transformació 
industrial: són els actors fonamentals per gestionar el canvi socioeconòmic i polític (IndustriALL 
Global Union).

• Moltes de les tasques i les operacions amb més exigències físiques i posturals, les més pesades a 
escala ergonòmica, poden passar a ser desenvolupades per robots col·laboratius reduint l’exposi-
ció a riscos laborals (IndustriALL Global Union).

• Les persones treballadores de més de 55 anys d’edat i les persones amb limitacions físiques o amb 
discapacitat podrien conservar la seva feina per més temps sense generar una incapacitat perma-
nent, per mitjà del treball col·laboratiu amb els robots i/o amb l’ajuda tècnica dels exoesquelets 
passius (IndustriALL Global Union). S’identifica l’exoesquelet com una oportunitat per a les perso-
nes de més edat, que poden treballar durant més temps i de manera més saludable. També per a 
aquelles persones amb alguna mena de limitació o discapacitat física (Generalitat de Catalunya).

• Millora de la imatge de modernitat de l’empresa a escala competitiva (Associació Espanyola de 
Robòtica i Automatització).

  

ASPECTOS POSITIVOS

• La proliferació de l’automatització i la robòtica com alguna cosa que pot ser positiva per a la segu-
retat i la salut d’un treballador o treballadora. La robòtica i la intel·ligència artificial poden alleujar les 
persones treballadores de tasques repetitives i estressants susceptibles de provocar trastorns mus-
culoesquelètics o riscos per a la salut mental (European Trade Union Institute, ETUI-Brussel·les).

• Tecnologia accessible a les pimes. El menor cost econòmic i el retorn de la inversió realitzada és 
més ràpid en els robots col·laboratius comparat amb el robot industrial tradicional. L’alta adaptabi-
litat a diferents tasques, la seva multitud d’elements i eines, la seva programació més intuïtiva per a 
les persones no expertes i els menors requeriments d’espai sense proteccions perimetrals poden 
facilitar la seva implementació a la petita i mitjana empresa (“R-evolución industrial: prevención y 
retos 4.0”).

• Menys dependència d’empreses proveïdores de tecnologia. Els sistemes de programació dels 
robots col·laboratius permeten que, una vegada instal·lats, sigui més fàcil reprogramar-los per les 
empreses usuàries (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• Els exoesquelets són una opció cada dia més econòmica i és de suposar que la seva major 
presència en el mercat suposi una reducció del seu preu i, per això, ser una alternativa assequible 
per a moltes pimes (CCOO Industria, CCOO Servicios i CCOO Servicios a la Ciudadanía).

• La tecnologia robòtica avançada permetrà eliminar l’exposició de les persones als llocs de treball 
perillosos per a la seva salut i seguretat laboral. La robòtica pot reduir la necessitat que els treballa-
dors i treballadores exerceixin tasques perilloses o rutinàries susceptibles de provocar estrès o 
trastorns musculoesquelètics (OIT). Per exemple, ja s’estan utilitzant robots per executar tasques 
repetitives i monòtones, per manejar materials radioactius i per treballar en atmosferes explosives. 
En el futur, els robots realitzaran moltes altres operacions repetitives, arriscades o molestes en gran 
diversitat de sectors com l’agricultura, la construcció, el transport, la sanitat, l’extinció d’incendis i 
els serveis de neteja (Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball).

• L’exoesquelet actiu es pot utilitzar, per exemple, per modificar els moviments físics i ergonòmics 
habituals, permetent-los aixecar càrregues pesades, encara que dificultant moviments més senzills, 
i afirma que poden resultar útils per prevenir trastorns musculoesquelètics i millorar l’eficiència del 
treballador o treballadora, però que poden comportar riscos per a qui  maneja l’equip, com ara 
l’escatat de sostre. Insisteix que un exoesquelet ben dissenyat i adaptat a una tasca específica pot 
ajudar a millorar les condicions de treball (ETUI).
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ASPECTES POSITIUS

Fortaleses (avantatges)

• Millora de la qualitat del producte acabat per mitjà dels robots industrials (Associació Espanyola de 
Robòtica i Automatització). Aquesta millora contribueix a la reducció de costos, ja que hi ha menys 
peces defectuoses i es contribueix a l’estalvi de matèries primeres. A més, la qualitat del producte 
millora com a resultat d’una major predictibilitat i repetició dels resultats de fabricació (“R-evolución 
industrial: prevención y retos 4.0”). 

• Més qualitat del lloc de treball exercit per la persona treballadora, de manera que poden dedicar-se 
a tasques amb més valor afegit, més creatives i lleugeres, tasques que impliquen accions diferents, 
canvis de resposta, etc., treballant de manera complementària amb el robot col·laboratiu (“R-evo-
lución industrial: prevención y retos 4.0”).

• Millora de les condicions ergonòmiques amb els robots col·laboratius. L’automatització de 
tasques de més càrrega física i postural disminueix l’exposició a riscos ergonòmics com els movi-
ments repetitius i les postures forçades, per la qual cosa contribueix a disminuir els trastorns muscu-
loesquelètics (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• La normativa no preveu incrementar el límit de la càrrega màxima que ha d’elevar manualment la 
persona usuària de l’exoesquelet (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• En alguns casos, els exoesquelets passius han demostrat la seva eficàcia en la reducció de 
l’esforç muscular a escala local (INRS).

Oportunitats (possibilitats de millora que ofereix l’entorn)

• Els sindicats són més importants que mai a l’hora d’afrontar una nova i dràstica transformació 
industrial: són els actors fonamentals per gestionar el canvi socioeconòmic i polític (IndustriALL 
Global Union).

• Moltes de les tasques i les operacions amb més exigències físiques i posturals, les més pesades a 
escala ergonòmica, poden passar a ser desenvolupades per robots col·laboratius reduint l’exposi-
ció a riscos laborals (IndustriALL Global Union).

• Les persones treballadores de més de 55 anys d’edat i les persones amb limitacions físiques o amb 
discapacitat podrien conservar la seva feina per més temps sense generar una incapacitat perma-
nent, per mitjà del treball col·laboratiu amb els robots i/o amb l’ajuda tècnica dels exoesquelets 
passius (IndustriALL Global Union). S’identifica l’exoesquelet com una oportunitat per a les perso-
nes de més edat, que poden treballar durant més temps i de manera més saludable. També per a 
aquelles persones amb alguna mena de limitació o discapacitat física (Generalitat de Catalunya).

• Millora de la imatge de modernitat de l’empresa a escala competitiva (Associació Espanyola de 
Robòtica i Automatització).

  

ASPECTOS POSITIVOS

• La proliferació de l’automatització i la robòtica com alguna cosa que pot ser positiva per a la segu-
retat i la salut d’un treballador o treballadora. La robòtica i la intel·ligència artificial poden alleujar les 
persones treballadores de tasques repetitives i estressants susceptibles de provocar trastorns mus-
culoesquelètics o riscos per a la salut mental70 (European Trade Union Institute, ETUI-Brussel·les).

• Tecnologia accessible a les pimes. El menor cost econòmic i el retorn de la inversió realitzada és 
més ràpid en els robots col·laboratius comparat amb el robot industrial tradicional. L’alta adaptabi-
litat a diferents tasques, la seva multitud d’elements i eines, la seva programació més intuïtiva per a 
les persones no expertes i els menors requeriments d’espai sense proteccions perimetrals poden 
facilitar la seva implementació a la petita i mitjana empresa (“R-evolución industrial: prevención y 
retos 4.0”).

• Menys dependència d’empreses proveïdores de tecnologia. Els sistemes de programació dels 
robots col·laboratius permeten que, una vegada instal·lats, sigui més fàcil reprogramar-los per les 
empreses usuàries (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• Els exoesquelets són una opció cada dia més econòmica i és de suposar que la seva major 
presència en el mercat suposi una reducció del seu preu i, per això, ser una alternativa assequible 
per a moltes pimes (CCOO Industria, CCOO Servicios i CCOO Servicios a la Ciudadanía).

• La tecnologia robòtica avançada permetrà eliminar l’exposició de les persones als llocs de treball 
perillosos per a la seva salut i seguretat laboral. La robòtica pot reduir la necessitat que els treballa-
dors i treballadores exerceixin tasques perilloses o rutinàries susceptibles de provocar estrès o 
trastorns musculoesquelètics (OIT). Per exemple, ja s’estan utilitzant robots per executar tasques 
repetitives i monòtones, per manejar materials radioactius i per treballar en atmosferes explosives. 
En el futur, els robots realitzaran moltes altres operacions repetitives, arriscades o molestes en gran 
diversitat de sectors com l’agricultura, la construcció, el transport, la sanitat, l’extinció d’incendis i 
els serveis de neteja (Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball).

• L’exoesquelet actiu es pot utilitzar, per exemple, per modificar els moviments físics i ergonòmics 
habituals, permetent-los aixecar càrregues pesades, encara que dificultant moviments més senzills, 
i afirma que poden resultar útils per prevenir trastorns musculoesquelètics i millorar l’eficiència del 
treballador o treballadora, però que poden comportar riscos per a qui  maneja l’equip, com ara 
l’escatat de sostre. Insisteix que un exoesquelet ben dissenyat i adaptat a una tasca específica pot 
ajudar a millorar les condicions de treball71 (ETUI).

70 Drahokoupil J. (2020). The challange of digital transformation in the automotive industry. Jobs, upgrading and the prospects for development. 
(El desafío de la transformación digital en la industria de la automotriz. Empleos, modernización y perspectivas de desarrollo). The European Trade 
Union Institute (ETUI-Bruselas).
71 Denis Baudier. (2017). Exoskeletons: taking off the strain? (Exoesqueletos: ¿quitar la tensión?) Especial report, numero 16 autumn-winter 2017, 
27-30, Magazine HesaMag the European Trade Union Institute (ETUI-Bruselas).
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https://www.ccoo.es/cms/cli/000001/o/b4/b42a1da0c81d0fe11d47111971584ae6000001.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/future-work-robotics
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf
https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/the-future-of-work-in-the-digital-era/exoskeletons-taking-off-the-strain
https://www.etui.org/sites/default/files/2020-09/The%20challenge%20of%20digital%20transformation%20in%20the%20automotive%20industry-2020.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2020-09/The%20challenge%20of%20digital%20transformation%20in%20the%20automotive%20industry-2020.pdf
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
https://www.etui.org/topics/health-safety-working-conditions/hesamag/the-future-of-work-in-the-digital-era/exoskeletons-taking-off-the-strain
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
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45 Article de Mutua Universal (2021): Exoesqueletos: la solución a los problemas musculoesqueléticos… o no?
46 Zubizarreta Molinuevo J,  lvarez 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.

ASPECTES NEGATIUS

Febleses (desavantatges i barreres)

• Existeixen incerteses evidents relacionades amb l’ús dels exoesquelets i els efectes secundaris a 
llarg termini en la salut de les persones usuàries, com ara l’atròfia muscular i la isquèmia. No existeix 
evidència científica sobre aquest aspecte (Revista Seguretat i Salut en el Treball de l’INSST).

• Alguns dels factors que les persones usuàries d’exoesquelets consideren més desfavorables són 
el pes, la pressió, la calor o el fregament (Revista Seguretat i Salut en el Treball de l’INSST).

• Tenint en compte el conjunt de la instal·lació i el procés de treball, la implantació de robots col·la-
boratius no sempre permet augmentar la productivitat. Per exemple, és freqüent limitar la velocitat 
de moviment del robot col·laboratiu, la qual cosa pot ser fins i tot incompatible amb la producció. De 
la mateixa manera, la productivitat pot reduir-se si el robot es deté a causa de la presència de perso-
nes (INRS).

• Els exoesquelets només ajuden a evitar unes certes limitacions biomecàniques, com l’esforç 
excessiu per l’adopció d’una postura inadequada concreta. Aquest equip no ajuda a reduir la repeti-
ció dels moviments, que és una de les causes principals dels trastorns musculoesquelètics. A més, 
poden canviar les exigències físiques i posturals i traslladar-se a altres parts del cos, abans sense 
risc postural (INRS).

• Falta d’autonomia energètica en el cas d’exoesquelets actius. El temps d’ús és limitat i està 
subjecte a l’ús de bateries (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).  

• Els exoesquelets han d’ajustar-se per als diferents pesos que s’han de manejar, cosa que pot 
suposar un ajust erroni i causar danys a la persona usuària. L’equip s’ha de regular en funció de la 
sensació de pes que percebi la persona (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).  

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
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https://www.insst.es/documents/94886/1830052/Revista+SST+-+N%25C3%25BAmero+108+%2528versi%25C3%25B3n+pdf%2529.pdf/d6d2e252-c3d6-6b34-7fb7-346b274eb66d?t=1634646777219
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https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
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47 Hensel, R. et col (2018). Chancen und Risiken für den Betrieblichen Einsatz von Exoskeletten in der betrieblichen Praxis. s.l.: ASU Zeitschrift für 
medizinische Pr vention. Vol. 53, 654-661.
48 Masood, J. et Col. Subjetive Perception of Shoulder Support Exoskeleton at Groupe PSA (2020). Wearable Robotics: Challenges and Trends. 
Proceedings of the 5th International Symposium on Wearable Robotics, WeRob2020, and of WearRAcon Europe 2020. Springer.

ASPECTES NEGATIUS

Amenaces (situacions desfavorables de l’entorn)

• Es preveu que més de la meitat de tots els llocs de treball existents canviïn notablement o desapa-
reguin72 (OIT).

• Moltes de les tasques i les operacions realitzades actualment per treballadors i treballadores 
poden desaparèixer per passar a ser desenvolupades per robots industrials tradicionals i, en menor 
mesura, per robots col·laboratius (IndustriALL Global Union).

• La reducció dels costos de la mà d’obra a partir de la substitució de l’humà pel robot industrial 
tradicional amb l’automatització (Associació Espanyola de Robòtica i Automatització).

• Des del punt de vista de la productivitat, sol ser preferible utilitzar aplicacions totalment automatit-
zades en què se substitueix la persona per un robot tradicional, ja que són molt més ràpids i preci-
sos que els robots col·laboratius. (INRS).Més rang de tasques automatitzables amb el robot 
col·laboratiu. El menor cost i la major facilitat d’implementació al lloc de treball permet el seu ús en 
casos en els quals no és viable una automatització total o no resulta rendible amb robots industrials 
tradicionals, bé pel volum de producció, bé per la dificultat d’adaptació (“R-evolución industrial: 
prevención y retos 4.0”).Els exoesquelets passius s’estan utilitzant a les empreses i no compten 
amb regulació legal i normativa específica ni en l’àmbit tècnic de disseny ni respecte dels requisits 
de seguretat i salut (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).L’ús dels exoesquelets pot 
crear altres riscos relacionats amb el pes propi del dispositiu o per la incomoditat associada a la 
realització d’uns certs moviments, per exemple. En aquest cas, l’esforç físic global pot augmentar 
(INRS).

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

A partir de les dades extretes a la taula d’anàlisi DAFO es poden definir com a delegats i delegades de 
prevenció de riscos laborals, estratègies de futur per implementar a les empreses, de manera que sigui 
possible corregir les febleses, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats 
(anàlisis DAFO + anàlisis CAME) que ofereix o pot oferir la tecnologia robòtica en la millora de les condi-
cions de treball en l’àmbit ergonòmic i en la millora a la salut musculoesquelètica de la població treballa-
dora.
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4. REPTES DE FUTUR

És real l’interès mundial en la implementació de tecnologia robòtica per reduir el risc de patir trastorns 
musculoesquelètics relacionats amb la feina. El principal repte passa per combinar els beneficis 
d’aquest avançament tecnològic amb les habilitats i la flexibilitat cognitiva de les persones treballado-
res, sempre adaptant el lloc de treball a la persona.

A continuació, s’inclouen alguns dels reptes de futur extrets de la literatura que poden resultar més 
significatius en l’àmbit de la salut laboral dels treballadors i les treballadores i la seva representació 
legal a l’empresa.
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• Per mantenir els sindicats forts i rellevants, es necessiten noves idees i estructures: s’ha 
d’inventar i implementar el sindicat 4.0 com una resposta eficaç a la indústria 4.0. Per assegu-
rar els drets dels treballadors i les treballadores, els sindicats necessitaran adaptar la seva 
cultura i les seves estructures a les noves realitats. Serà d’aquesta manera com la necessitat 
fonamental que tenen els sindicats de defensar els drets dels treballadors i les treballadores 
romandran73 (IndustriALL Global Union).

• És fonamental invertir contínuament en la promoció de la prevenció i en sistemes de gestió 
de la seguretat i salut, no sols pel fet que aquestes inversions permeten salvar vides i eliminar 
els accidents del treball i les malalties professionals, sinó també perquè són una eina clau per 
millorar la productivitat i atreure persones treballadores altament qualificades a la indústria del 
futur74 (OIT).

• Els desafiaments en matèria de seguretat i salut en el treball són els associats als riscos 
ergonòmics de les noves formes d’interacció home-màquina, l’exposició a nous riscos emer-
gents i els desafiaments plantejats per la gestió i els resultats de la seguretat i salut en el 
treball75 (OIT). 

• Destaca la importància d’invertir en les capacitats humanes per adquirir les noves compe-
tències, habilitats i qualificacions requerides en el futur de treball i recomana un aprenentatge 
al llarg de la vida76 (OIT).

EXEMPLE

La Declaració del centenari de l’OIT per al futur del treball (2019) proposa un programa centrat 
en les persones, i, en aquest context, posa en relleu la importància d’“aprofitar tot el potencial 
del progrés tecnològic i el creixement de la productivitat, inclusivament mitjançant el diàleg 
social” com a objectiu per “aconseguir treball decent i desenvolupament sostenible i assegu-
rar, així, la dignitat, la realització personal i una distribució equitativa dels beneficis per a tots”. 

• És responsabilitat dels equips investigadors en matèria de seguretat i salut en el treball i 
d’altres socis, el fet de comprendre les implicacions dels escenaris del futur del treball per 
portar a la pràctica intervencions eficaces perquè la direcció de les empreses salvaguardin la 
seguretat, la salut i el benestar dels seus treballadors i les seves treballadores74 (NIOSH).

• Promoure la professionalitat a l’empresa elevant l’estatus de la persona treballadora que 
passa de ser un cost econòmic a ser el recurs més valuós en l’organització, a través de la 
formació activa i contínua per a la capacitació específica en l’ús de tecnologia robòtica (sindi-
cat italià FIM-CISL).

• Incloure en la negociació col·lectiva a l’empresa els temes de capacitació dels treballadors 
i les treballadores en l’ús de la tecnologia robòtica, com influeix la seva implementació a l’em-
presa pel que fa a la l’organització i a la seguretat i la salut de la plantilla (sindicat italià 
FIM-CISL).

• 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 les treballa-
dores (sindicat italià FIM-CISL).

• Les configuracions ergonòmiques dels robots autònoms requereixen nous mètodes d’as-
saig i proves pilot a la indústria i els serveis, i caldrà dissenyar nous plans de formació especí-
fics per a les persones treballadores que hagin de programar, mantenir o compartir el seu 
espai de treball amb aquests robots75 (EU-OSHA). 

• Haurien de realitzar-se noves anàlisis per identificar els riscos i les activitats menys segures 
dels robots, en particular a les indústries agroalimentàries, en els serveis assistencials i 
domèstics, en els sectors manufacturers, en els serveis professionals i en el transport 
(EU-OSHA).

• Els efectes de la robòtica sobre la motivació i el benestar dels treballadors i les treballadores 
no són prou coneguts. S’haurà de prestar una major atenció als factors psicosocials relacio-
nats amb la tecnologia robòtica en l’àmbit de la salut i la seguretat (EU-OSHA).

• S’han de solucionar els problemes transversals de desajustament entre formació i necessi-
tats empresarials. El treballador i la treballadora del futur no tenen un perfil amb una formació 
reglada estàtica i construïda en anys d’estudi acadèmic, sinó un perfil dinàmic i flexible que 
saben aplicar els seus coneixements a una realitat canviant en el dia a dia. En aquest sentit 
és més interessant apostar pel foment de la formació contínua a l’empresa i la formació 
DUAL. Aquesta formació a l’empresa en temps de treball és una de les mesures més interes-
sants a l’hora d’amortitzar excedents de temps provocats per la millora en els processos 
productius a conseqüència del procés de digitalització (CCOO Industria, CCOO Servicios y 
CCOO Servicios a la Ciudadanía)76.

• Els sindicats hauran de bregar amb l’augment de l’ocupació qualificada, particularment 
entre les persones treballadores més joves. Això serà un desafiament per als sindicats 
globals, ja que perdre la rellevància dins d’aquest grup podria ser la fi del moviment obrer 
(IndustriALL Global Union).

• L’augment de la pressió sobre els treballadors i les treballadores no manuals significa que 
hauran de recórrer als sindicats per abordar els canvis introduïts en les seves condicions 
laborals (IndustriALL Global Union).

• El clàssic model sindical basat en la relació diària permanent i contínua dels treballadors i 
treballadores dona pas, cada vegada en major mesura, a un model en el qual  tant els temps 
de treball com els espais físics on es treballa canvien i s’allunyen. Passem del sindicat que té 
els peus al centre de treball a la necessitat d’organitzacions que demanen un cert grau de 
flexibilitat en la relació tant dels treballadors i treballadores entre si, com d’aquests amb la 
seva organització sindical. I aquest pas no és ni molt menys senzill i urgeix el debat sobre el 
millor model per afrontar-lo77 (CCOO Servicios a la Ciudadanía, CCOO Industria i CCOO 
Servicios).

• La participació activa d’homes i de dones en el disseny i en la prova pilot inicial de la tecno-
logia robòtica s’ha d’incloure necessàriament. Només així serà possible anticipar l’exposició 
als nous riscos emergents derivats de l’ús i l’aplicació de robots col·laboratius i d’exoesque-
lets i les seves possibles repercussions en la salut laboral (diferents entre homes i dones). És 
un primer pas bàsic i fonamental per a la prevenció en origen, gestionar el risc eficaçment i 
reforçar la cultura de la prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball. (IndustriALL 
Global Union).

• Apareixeran nous riscos associats a noves interfícies humà-robot, sobre els quals caldrà 
actuar i prevenir com el control gestual com a possible causant de trastorns musculoesquelè-
tics o els sistemes amb grans exigències visuals o de càrrega cognitiva (“R-evolución indus-
trial: prevención y retos 4.0”).

• Existeix una important necessitat de regulació legal dels exoesquelets passius. En aquests 
moments, la recomanació és regular-los segons el seu ús previst i, en funció d’això, aplicar 
un reglament o un altre i complir uns requisits o uns altres (Agència Europea de Seguretat i 
Salut en el Treball, EU-OSHA). No existeix una legislació per als exoesquelets passius, ni una 
norma de disseny tècnic o procediment de certificació que permeti considerar o comercialit-
zar aquest producte (no és considerat com a equip de protecció individual a la Unió Europea) 
(“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• Cal dissenyar exoesquelets més còmodes, lleugers, fàcils d’usar i adaptables a les diferents 
característiques de les persones (Revista Seguretat i Salut en el Treball del INSST).

• L’ús de l’exoesquelet passiu ha d’integrar-se en l’avaluació de riscos del lloc de treball, on 
s’analitzin els seus impactes potencials i es defineixin les mesures de prevenció correspo-
nents (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).  

73 IndustriALL Global Union (2017). El Desafío de la industria 4.0 y la exigencia de nuevas respuestas. En el seu apartat 4, sobre repercussions de 
la indústria 4.0 en les accions i les activitats sindicals del present i el futur.
74 OIT (2020) El futuro del trabajo en la industria automotriz y la necesidad de invertir en la capacidad de las personas y el trabajo decente y 
sostenible. Document temàtic per a la reunió tècnica sobre el futur del treball a la indústria automotriu (Ginebra, 15-19 de febrer del 2021), Oficina 
Internacional del Treball, Departament de Polítiques Sectorials, Ginebra.
75 OIT (2019). Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo: aprovechar 100 años de experiencia. Oficina Internacional del Trabajo.
76 OIT (2017) Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. (2017). Organització Internacional del Treball, Ginebra.

• L’eliminació de determinades tasques específiques d’un lloc de treball no significa 
necessàriament que aquest lloc desaparegui. Simplement que les persones treballadores 
hauran d’adaptar-se a nous entorns laborals en els quals treballin al costat de màquines (inte-
l·ligents) i robots col·laboratius78 (OCDE).

• Actuar de manera proactiva enfront de la introducció de nous riscos laborals derivats 
d’aquestes noves tecnologies i de la interrelació humà-robot que pot portar a l’increment dels 
riscos psicosocials, convertint-se en una important font de sinistralitat laboral79 (CCOO Indus-
tria).

• 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’ob-
jectiu no és detenir la indústria 4.0, ja que això fracassaria, sinó fer que aquesta transformació 
sigui socialment sostenible i justa per a tots els treballadors i les treballadores per igual, 
reforçant la participació sindical per a una transició justa a la digitalització i, en concret, per a 
la robotització al lloc de treball80 (CCOO Confederal). 
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49 Parlament Europeu (2017). Normes de dret civil sobre robòtica. 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.

• Per mantenir els sindicats forts i rellevants, es necessiten noves idees i estructures: s’ha 
d’inventar i implementar el sindicat 4.0 com una resposta eficaç a la indústria 4.0. Per assegu-
rar els drets dels treballadors i les treballadores, els sindicats necessitaran adaptar la seva 
cultura i les seves estructures a les noves realitats. Serà d’aquesta manera com la necessitat 
fonamental que tenen els sindicats de defensar els drets dels treballadors i les treballadores 
romandran73 (IndustriALL Global Union).

• És fonamental invertir contínuament en la promoció de la prevenció i en sistemes de gestió 
de la seguretat i salut, no sols pel fet que aquestes inversions permeten salvar vides i eliminar 
els accidents del treball i les malalties professionals, sinó també perquè són una eina clau per 
millorar la productivitat i atreure persones treballadores altament qualificades a la indústria del 
futur74 (OIT).

• Els desafiaments en matèria de seguretat i salut en el treball són els associats als riscos 
ergonòmics de les noves formes d’interacció home-màquina, l’exposició a nous riscos emer-
gents i els desafiaments plantejats per la gestió i els resultats de la seguretat i salut en el 
treball75 (OIT). 

• Destaca la importància d’invertir en les capacitats humanes per adquirir les noves compe-
tències, habilitats i qualificacions requerides en el futur de treball i recomana un aprenentatge 
al llarg de la vida76 (OIT).

• És responsabilitat dels equips investigadors en matèria de seguretat i salut en el treball i 
d’altres socis, el fet de comprendre les implicacions dels escenaris del futur del treball per 
portar a la pràctica intervencions eficaces perquè la direcció de les empreses salvaguardin la 
seguretat, la salut i el benestar dels seus treballadors i les seves treballadores77 (NIOSH).

• Promoure la professionalitat a l’empresa elevant l’estatus de la persona treballadora que 
passa de ser un cost econòmic a ser el recurs més valuós en l’organització, a través de la 
formació activa i contínua per a la capacitació específica en l’ús de tecnologia robòtica (sindi-
cat italià FIM-CISL).

• Incloure en la negociació col·lectiva a l’empresa els temes de capacitació dels treballadors 
i les treballadores en l’ús de la tecnologia robòtica, com influeix la seva implementació a l’em-
presa pel que fa a la l’organització i a la seguretat i la salut de la plantilla (sindicat italià 
FIM-CISL).

• 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 les treballa-
dores (sindicat italià FIM-CISL).

• Les configuracions ergonòmiques dels robots autònoms requereixen nous mètodes d’as-
saig i proves pilot a la indústria i els serveis, i caldrà dissenyar nous plans de formació especí-
fics per a les persones treballadores que hagin de programar, mantenir o compartir el seu 
espai de treball amb aquests robots78 (EU-OSHA). 

• Haurien de realitzar-se noves anàlisis per identificar els riscos i les activitats menys segures 
dels robots, en particular a les indústries agroalimentàries, en els serveis assistencials i 
domèstics, en els sectors manufacturers, en els serveis professionals i en el transport 
(EU-OSHA).

• Els efectes de la robòtica sobre la motivació i el benestar dels treballadors i les treballadores 
no són prou coneguts. S’haurà de prestar una major atenció als factors psicosocials relacio-
nats amb la tecnologia robòtica en l’àmbit de la salut i la seguretat (EU-OSHA).

• S’han de solucionar els problemes transversals de desajustament entre formació i necessi-
tats empresarials. El treballador i la treballadora del futur no tenen un perfil amb una formació 
reglada estàtica i construïda en anys d’estudi acadèmic, sinó un perfil dinàmic i flexible que 
saben aplicar els seus coneixements a una realitat canviant en el dia a dia. En aquest sentit 
és més interessant apostar pel foment de la formació contínua a l’empresa i la formació 
DUAL. Aquesta formació a l’empresa en temps de treball és una de les mesures més interes-
sants a l’hora d’amortitzar excedents de temps provocats per la millora en els processos 
productius a conseqüència del procés de digitalització (CCOO Industria, CCOO Servicios y 
CCOO Servicios a la Ciudadanía)79.

• Els sindicats hauran de bregar amb l’augment de l’ocupació qualificada, particularment 
entre les persones treballadores més joves. Això serà un desafiament per als sindicats 
globals, ja que perdre la rellevància dins d’aquest grup podria ser la fi del moviment obrer 
(IndustriALL Global Union).

• L’augment de la pressió sobre els treballadors i les treballadores no manuals significa que 
hauran de recórrer als sindicats per abordar els canvis introduïts en les seves condicions 
laborals (IndustriALL Global Union).

• El clàssic model sindical basat en la relació diària permanent i contínua dels treballadors i 
treballadores dona pas, cada vegada en major mesura, a un model en el qual  tant els temps 
de treball com els espais físics on es treballa canvien i s’allunyen. Passem del sindicat que té 
els peus al centre de treball a la necessitat d’organitzacions que demanen un cert grau de 
flexibilitat en la relació tant dels treballadors i treballadores entre si, com d’aquests amb la 
seva organització sindical. I aquest pas no és ni molt menys senzill i urgeix el debat sobre el 
millor model per afrontar-lo77 (CCOO Servicios a la Ciudadanía, CCOO Industria i CCOO 
Servicios).

• La participació activa d’homes i de dones en el disseny i en la prova pilot inicial de la tecno-
logia robòtica s’ha d’incloure necessàriament. Només així serà possible anticipar l’exposició 
als nous riscos emergents derivats de l’ús i l’aplicació de robots col·laboratius i d’exoesque-
lets i les seves possibles repercussions en la salut laboral (diferents entre homes i dones). És 
un primer pas bàsic i fonamental per a la prevenció en origen, gestionar el risc eficaçment i 
reforçar la cultura de la prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball. (IndustriALL 
Global Union).

• Apareixeran nous riscos associats a noves interfícies humà-robot, sobre els quals caldrà 
actuar i prevenir com el control gestual com a possible causant de trastorns musculoesquelè-
tics o els sistemes amb grans exigències visuals o de càrrega cognitiva (“R-evolución indus-
trial: prevención y retos 4.0”).

• Existeix una important necessitat de regulació legal dels exoesquelets passius. En aquests 
moments, la recomanació és regular-los segons el seu ús previst i, en funció d’això, aplicar 
un reglament o un altre i complir uns requisits o uns altres (Agència Europea de Seguretat i 
Salut en el Treball, EU-OSHA). No existeix una legislació per als exoesquelets passius, ni una 
norma de disseny tècnic o procediment de certificació que permeti considerar o comercialit-
zar aquest producte (no és considerat com a equip de protecció individual a la Unió Europea) 
(“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• Cal dissenyar exoesquelets més còmodes, lleugers, fàcils d’usar i adaptables a les diferents 
característiques de les persones (Revista Seguretat i Salut en el Treball del INSST).

• L’ús de l’exoesquelet passiu ha d’integrar-se en l’avaluació de riscos del lloc de treball, on 
s’analitzin els seus impactes potencials i es defineixin les mesures de prevenció correspo-
nents (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).  

77 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 safeguard the safety, health, and well being of the workforce: a perspective from the CDC's. 
(“Visualitzar el futur del treball per salvaguardar la seguretat, la salut i el benestar de la força laboral: una perspectiva 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/ajim.23183
78 Dr. Jari Kaivo-oja (2015). Una revisión sobre el futuro del trabajo: la robótica. Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).
79 CCOO Servicios a la ciudadan a, CCOO Industria y CCOO Servicios (2021). Informe sectorial de las TIC. El Sector TIC, como motor de un 
modelo productivo de futuro.

• L’eliminació de determinades tasques específiques d’un lloc de treball no significa 
necessàriament que aquest lloc desaparegui. Simplement que les persones treballadores 
hauran d’adaptar-se a nous entorns laborals en els quals treballin al costat de màquines (inte-
l·ligents) i robots col·laboratius78 (OCDE).

• Actuar de manera proactiva enfront de la introducció de nous riscos laborals derivats 
d’aquestes noves tecnologies i de la interrelació humà-robot que pot portar a l’increment dels 
riscos psicosocials, convertint-se en una important font de sinistralitat laboral79 (CCOO Indus-
tria).

• 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’ob-
jectiu no és detenir la indústria 4.0, ja que això fracassaria, sinó fer que aquesta transformació 
sigui socialment sostenible i justa per a tots els treballadors i les treballadores per igual, 
reforçant la participació sindical per a una transició justa a la digitalització i, en concret, per a 
la robotització al lloc de treball80 (CCOO Confederal). 

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.23183
https://osha.europa.eu/es/publications/future-work-robotics
https://osha.europa.eu/es/publications/future-work-robotics
https://osha.europa.eu/es/publications/future-work-robotics
https://www.ccoo.es/cms/cli/000001/o/b4/b42a1da0c81d0fe11d47111971584ae6000001.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.23183
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.23183
https://osha.europa.eu/es/publications/future-work-robotics
https://www.ccoo.es/cms/cli/000001/o/b4/b42a1da0c81d0fe11d47111971584ae6000001.pdf
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• Per mantenir els sindicats forts i rellevants, es necessiten noves idees i estructures: s’ha 
d’inventar i implementar el sindicat 4.0 com una resposta eficaç a la indústria 4.0. Per assegu-
rar els drets dels treballadors i les treballadores, els sindicats necessitaran adaptar la seva 
cultura i les seves estructures a les noves realitats. Serà d’aquesta manera com la necessitat 
fonamental que tenen els sindicats de defensar els drets dels treballadors i les treballadores 
romandran73 (IndustriALL Global Union).

• És fonamental invertir contínuament en la promoció de la prevenció i en sistemes de gestió 
de la seguretat i salut, no sols pel fet que aquestes inversions permeten salvar vides i eliminar 
els accidents del treball i les malalties professionals, sinó també perquè són una eina clau per 
millorar la productivitat i atreure persones treballadores altament qualificades a la indústria del 
futur74 (OIT).

• Els desafiaments en matèria de seguretat i salut en el treball són els associats als riscos 
ergonòmics de les noves formes d’interacció home-màquina, l’exposició a nous riscos emer-
gents i els desafiaments plantejats per la gestió i els resultats de la seguretat i salut en el 
treball75 (OIT). 

• Destaca la importància d’invertir en les capacitats humanes per adquirir les noves compe-
tències, habilitats i qualificacions requerides en el futur de treball i recomana un aprenentatge 
al llarg de la vida76 (OIT).

• És responsabilitat dels equips investigadors en matèria de seguretat i salut en el treball i 
d’altres socis, el fet de comprendre les implicacions dels escenaris del futur del treball per 
portar a la pràctica intervencions eficaces perquè la direcció de les empreses salvaguardin la 
seguretat, la salut i el benestar dels seus treballadors i les seves treballadores77 (NIOSH).

• Promoure la professionalitat a l’empresa elevant l’estatus de la persona treballadora que 
passa de ser un cost econòmic a ser el recurs més valuós en l’organització, a través de la 
formació activa i contínua per a la capacitació específica en l’ús de tecnologia robòtica (sindi-
cat italià FIM-CISL).

• Incloure en la negociació col·lectiva a l’empresa els temes de capacitació dels treballadors 
i les treballadores en l’ús de la tecnologia robòtica, com influeix la seva implementació a l’em-
presa pel que fa a la l’organització i a la seguretat i la salut de la plantilla (sindicat italià 
FIM-CISL).

• 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 les treballa-
dores (sindicat italià FIM-CISL).

• Les configuracions ergonòmiques dels robots autònoms requereixen nous mètodes d’as-
saig i proves pilot a la indústria i els serveis, i caldrà dissenyar nous plans de formació especí-
fics per a les persones treballadores que hagin de programar, mantenir o compartir el seu 
espai de treball amb aquests robots78 (EU-OSHA). 

• Haurien de realitzar-se noves anàlisis per identificar els riscos i les activitats menys segures 
dels robots, en particular a les indústries agroalimentàries, en els serveis assistencials i 
domèstics, en els sectors manufacturers, en els serveis professionals i en el transport 
(EU-OSHA).

• Els efectes de la robòtica sobre la motivació i el benestar dels treballadors i les treballadores 
no són prou coneguts. S’haurà de prestar una major atenció als factors psicosocials relacio-
nats amb la tecnologia robòtica en l’àmbit de la salut i la seguretat (EU-OSHA).

• S’han de solucionar els problemes transversals de desajustament entre formació i necessi-
tats empresarials. El treballador i la treballadora del futur no tenen un perfil amb una formació 
reglada estàtica i construïda en anys d’estudi acadèmic, sinó un perfil dinàmic i flexible que 
saben aplicar els seus coneixements a una realitat canviant en el dia a dia. En aquest sentit 
és més interessant apostar pel foment de la formació contínua a l’empresa i la formació 
DUAL. Aquesta formació a l’empresa en temps de treball és una de les mesures més interes-
sants a l’hora d’amortitzar excedents de temps provocats per la millora en els processos 
productius a conseqüència del procés de digitalització (CCOO Industria, CCOO Servicios y 
CCOO Servicios a la Ciudadanía)79.

• Els sindicats hauran de bregar amb l’augment de l’ocupació qualificada, particularment 
entre les persones treballadores més joves. Això serà un desafiament per als sindicats 
globals, ja que perdre la rellevància dins d’aquest grup podria ser la fi del moviment obrer 
(IndustriALL Global Union).

• L’augment de la pressió sobre els treballadors i les treballadores no manuals significa que 
hauran de recórrer als sindicats per abordar els canvis introduïts en les seves condicions 
laborals (IndustriALL Global Union).

• El clàssic model sindical basat en la relació diària permanent i contínua dels treballadors i 
treballadores dona pas, cada vegada en major mesura, a un model en el qual  tant els temps 
de treball com els espais físics on es treballa canvien i s’allunyen. Passem del sindicat que té 
els peus al centre de treball a la necessitat d’organitzacions que demanen un cert grau de 
flexibilitat en la relació tant dels treballadors i treballadores entre si, com d’aquests amb la 
seva organització sindical. I aquest pas no és ni molt menys senzill i urgeix el debat sobre el 
millor model per afrontar-lo80 (CCOO Servicios a la Ciudadanía, CCOO Industria i CCOO 
Servicios).

• La participació activa d’homes i de dones en el disseny i en la prova pilot inicial de la tecno-
logia robòtica s’ha d’incloure necessàriament. Només així serà possible anticipar l’exposició 
als nous riscos emergents derivats de l’ús i l’aplicació de robots col·laboratius i d’exoesque-
lets i les seves possibles repercussions en la salut laboral (diferents entre homes i dones). És 
un primer pas bàsic i fonamental per a la prevenció en origen, gestionar el risc eficaçment i 
reforçar la cultura de la prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball. (IndustriALL 
Global Union).

• Apareixeran nous riscos associats a noves interfícies humà-robot, sobre els quals caldrà 
actuar i prevenir com el control gestual com a possible causant de trastorns musculoesquelè-
tics o els sistemes amb grans exigències visuals o de càrrega cognitiva (“R-evolución indus-
trial: prevención y retos 4.0”).

• Existeix una important necessitat de regulació legal dels exoesquelets passius. En aquests 
moments, la recomanació és regular-los segons el seu ús previst i, en funció d’això, aplicar 
un reglament o un altre i complir uns requisits o uns altres (Agència Europea de Seguretat i 
Salut en el Treball, EU-OSHA). No existeix una legislació per als exoesquelets passius, ni una 
norma de disseny tècnic o procediment de certificació que permeti considerar o comercialit-
zar aquest producte (no és considerat com a equip de protecció individual a la Unió Europea) 
(“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• Cal dissenyar exoesquelets més còmodes, lleugers, fàcils d’usar i adaptables a les diferents 
característiques de les persones (Revista Seguretat i Salut en el Treball del INSST).

• L’ús de l’exoesquelet passiu ha d’integrar-se en l’avaluació de riscos del lloc de treball, on 
s’analitzin els seus impactes potencials i es defineixin les mesures de prevenció correspo-
nents (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).  

80 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.

• L’eliminació de determinades tasques específiques d’un lloc de treball no significa 
necessàriament que aquest lloc desaparegui. Simplement que les persones treballadores 
hauran d’adaptar-se a nous entorns laborals en els quals treballin al costat de màquines (inte-
l·ligents) i robots col·laboratius78 (OCDE).

• Actuar de manera proactiva enfront de la introducció de nous riscos laborals derivats 
d’aquestes noves tecnologies i de la interrelació humà-robot que pot portar a l’increment dels 
riscos psicosocials, convertint-se en una important font de sinistralitat laboral79 (CCOO Indus-
tria).

• 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’ob-
jectiu no és detenir la indústria 4.0, ja que això fracassaria, sinó fer que aquesta transformació 
sigui socialment sostenible i justa per a tots els treballadors i les treballadores per igual, 
reforçant la participació sindical per a una transició justa a la digitalització i, en concret, per a 
la robotització al lloc de treball80 (CCOO Confederal). 

INFLUÈNCIA DE LA ROBÒTICA EN LES CONDICIONS
ERGONÒMIQUES DELS LLOCS DE TREBALL. Informe tècnic.

https://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2018/industry_4_es_web.pdf
https://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2018/industry_4_es_web.pdf
https://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2018/industry_4_es_web.pdf
https://www.ccoo.es/cms/cli/000001/o/b4/b42a1da0c81d0fe11d47111971584ae6000001.pdf
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.insst.es/documents/94886/1830052/Revista+SST+-+N%25C3%25BAmero+108+%2528versi%25C3%25B3n+pdf%2529.pdf/d6d2e252-c3d6-6b34-7fb7-346b274eb66d?t=1634646777219
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
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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… a tots i a totes— per dissenyar per 
a les persones. 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, etc.) i 
integrar-los en l’inici, en una fase primerenca, involucrant-los en la presa de decisions i en l’avanç 
tecnològic a l’empresa.  

Els reptes de futur que recull aquest apartat poden servir i orientar els delegats i les delegades de 
prevenció de riscos laborals en la definició d’estratègies i accions de millora de les condicions de 
treball i, en particular, en les condicions ergonòmiques associades a la implementació de tecnologies 
robòtiques avançades al lloc de treball i de la seva interacció amb els treballadors i les treballadores.

• Per mantenir els sindicats forts i rellevants, es necessiten noves idees i estructures: s’ha 
d’inventar i implementar el sindicat 4.0 com una resposta eficaç a la indústria 4.0. Per assegu-
rar els drets dels treballadors i les treballadores, els sindicats necessitaran adaptar la seva 
cultura i les seves estructures a les noves realitats. Serà d’aquesta manera com la necessitat 
fonamental que tenen els sindicats de defensar els drets dels treballadors i les treballadores 
romandran73 (IndustriALL Global Union).

• És fonamental invertir contínuament en la promoció de la prevenció i en sistemes de gestió 
de la seguretat i salut, no sols pel fet que aquestes inversions permeten salvar vides i eliminar 
els accidents del treball i les malalties professionals, sinó també perquè són una eina clau per 
millorar la productivitat i atreure persones treballadores altament qualificades a la indústria del 
futur74 (OIT).

• Els desafiaments en matèria de seguretat i salut en el treball són els associats als riscos 
ergonòmics de les noves formes d’interacció home-màquina, l’exposició a nous riscos emer-
gents i els desafiaments plantejats per la gestió i els resultats de la seguretat i salut en el 
treball75 (OIT). 

• Destaca la importància d’invertir en les capacitats humanes per adquirir les noves compe-
tències, habilitats i qualificacions requerides en el futur de treball i recomana un aprenentatge 
al llarg de la vida76 (OIT).

• És responsabilitat dels equips investigadors en matèria de seguretat i salut en el treball i 
d’altres socis, el fet de comprendre les implicacions dels escenaris del futur del treball per 
portar a la pràctica intervencions eficaces perquè la direcció de les empreses salvaguardin la 
seguretat, la salut i el benestar dels seus treballadors i les seves treballadores77 (NIOSH).

• Promoure la professionalitat a l’empresa elevant l’estatus de la persona treballadora que 
passa de ser un cost econòmic a ser el recurs més valuós en l’organització, a través de la 
formació activa i contínua per a la capacitació específica en l’ús de tecnologia robòtica (sindi-
cat italià FIM-CISL).

• Incloure en la negociació col·lectiva a l’empresa els temes de capacitació dels treballadors 
i les treballadores en l’ús de la tecnologia robòtica, com influeix la seva implementació a l’em-
presa pel que fa a la l’organització i a la seguretat i la salut de la plantilla (sindicat italià 
FIM-CISL).

• 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 les treballa-
dores (sindicat italià FIM-CISL).

• Les configuracions ergonòmiques dels robots autònoms requereixen nous mètodes d’as-
saig i proves pilot a la indústria i els serveis, i caldrà dissenyar nous plans de formació especí-
fics per a les persones treballadores que hagin de programar, mantenir o compartir el seu 
espai de treball amb aquests robots78 (EU-OSHA). 

• Haurien de realitzar-se noves anàlisis per identificar els riscos i les activitats menys segures 
dels robots, en particular a les indústries agroalimentàries, en els serveis assistencials i 
domèstics, en els sectors manufacturers, en els serveis professionals i en el transport 
(EU-OSHA).

• Els efectes de la robòtica sobre la motivació i el benestar dels treballadors i les treballadores 
no són prou coneguts. S’haurà de prestar una major atenció als factors psicosocials relacio-
nats amb la tecnologia robòtica en l’àmbit de la salut i la seguretat (EU-OSHA).

• S’han de solucionar els problemes transversals de desajustament entre formació i necessi-
tats empresarials. El treballador i la treballadora del futur no tenen un perfil amb una formació 
reglada estàtica i construïda en anys d’estudi acadèmic, sinó un perfil dinàmic i flexible que 
saben aplicar els seus coneixements a una realitat canviant en el dia a dia. En aquest sentit 
és més interessant apostar pel foment de la formació contínua a l’empresa i la formació 
DUAL. Aquesta formació a l’empresa en temps de treball és una de les mesures més interes-
sants a l’hora d’amortitzar excedents de temps provocats per la millora en els processos 
productius a conseqüència del procés de digitalització (CCOO Industria, CCOO Servicios y 
CCOO Servicios a la Ciudadanía)79.

• Els sindicats hauran de bregar amb l’augment de l’ocupació qualificada, particularment 
entre les persones treballadores més joves. Això serà un desafiament per als sindicats 
globals, ja que perdre la rellevància dins d’aquest grup podria ser la fi del moviment obrer 
(IndustriALL Global Union).

• L’augment de la pressió sobre els treballadors i les treballadores no manuals significa que 
hauran de recórrer als sindicats per abordar els canvis introduïts en les seves condicions 
laborals (IndustriALL Global Union).

• El clàssic model sindical basat en la relació diària permanent i contínua dels treballadors i 
treballadores dona pas, cada vegada en major mesura, a un model en el qual  tant els temps 
de treball com els espais físics on es treballa canvien i s’allunyen. Passem del sindicat que té 
els peus al centre de treball a la necessitat d’organitzacions que demanen un cert grau de 
flexibilitat en la relació tant dels treballadors i treballadores entre si, com d’aquests amb la 
seva organització sindical. I aquest pas no és ni molt menys senzill i urgeix el debat sobre el 
millor model per afrontar-lo80 (CCOO Servicios a la Ciudadanía, CCOO Industria i CCOO 
Servicios).

• La participació activa d’homes i de dones en el disseny i en la prova pilot inicial de la tecno-
logia robòtica s’ha d’incloure necessàriament. Només així serà possible anticipar l’exposició 
als nous riscos emergents derivats de l’ús i l’aplicació de robots col·laboratius i d’exoesque-
lets i les seves possibles repercussions en la salut laboral (diferents entre homes i dones). És 
un primer pas bàsic i fonamental per a la prevenció en origen, gestionar el risc eficaçment i 
reforçar la cultura de la prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball. (IndustriALL 
Global Union).

• Apareixeran nous riscos associats a noves interfícies humà-robot, sobre els quals caldrà 
actuar i prevenir com el control gestual com a possible causant de trastorns musculoesquelè-
tics o els sistemes amb grans exigències visuals o de càrrega cognitiva (“R-evolución indus-
trial: prevención y retos 4.0”).

• Existeix una important necessitat de regulació legal dels exoesquelets passius. En aquests 
moments, la recomanació és regular-los segons el seu ús previst i, en funció d’això, aplicar 
un reglament o un altre i complir uns requisits o uns altres (Agència Europea de Seguretat i 
Salut en el Treball, EU-OSHA). No existeix una legislació per als exoesquelets passius, ni una 
norma de disseny tècnic o procediment de certificació que permeti considerar o comercialit-
zar aquest producte (no és considerat com a equip de protecció individual a la Unió Europea) 
(“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).

• Cal dissenyar exoesquelets més còmodes, lleugers, fàcils d’usar i adaptables a les diferents 
característiques de les persones (Revista Seguretat i Salut en el Treball del INSST).

• L’ús de l’exoesquelet passiu ha d’integrar-se en l’avaluació de riscos del lloc de treball, on 
s’analitzin els seus impactes potencials i es defineixin les mesures de prevenció correspo-
nents (“R-evolución industrial: prevención y retos 4.0”).  

• L’eliminació de determinades tasques específiques d’un lloc de treball no significa 
necessàriament que aquest lloc desaparegui. Simplement que les persones treballadores 
hauran d’adaptar-se a nous entorns laborals en els quals treballin al costat de màquines (inte-
l·ligents) i robots col·laboratius81 (OCDE).

• Actuar de manera proactiva enfront de la introducció de nous riscos laborals derivats 
d’aquestes noves tecnologies i de la interrelació humà-robot que pot portar a l’increment dels 
riscos psicosocials, convertint-se en una important font de sinistralitat laboral82 (CCOO Indus-
tria).

• 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’ob-
jectiu no és detenir la indústria 4.0, ja que això fracassaria, sinó fer que aquesta transformació 
sigui socialment sostenible i justa per a tots els treballadors i les treballadores per igual, 
reforçant la participació sindical per a una transició justa a la digitalització i, en concret, per a 
la robotització al lloc de treball83 (CCOO Confederal). 

81 Arntz, M.; Gregory, T.; Zierahn, U., 2016: The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis, OCDE Social Employment 
and Migration Working Paper No. 189 (París, OCDE).
82 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.
83 Confederació Sindical de CCOO (2019). Digitalización, empleo y formación.
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Exoesquelets (NTP 1162 i 1163)

La tercera enquesta europea d’ empreses sobre riscos nous i emergents (ESENER) duta a terme per 
l’ Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball en 2019, en la qual van ser entrevistades 
45.000 empreses en 33 països d’ Europa, va evidenciar l’ impacte que les lesions musculoesquelèti-
ques tenen en la població laboral. La preocupació per l’ impacte que pot tenir sobre la salut l’estar 
sotmès a moviments repetitius en el treball és del 58,1% com a mitjana i, a Espanya, del 76,3%.

Quant a les estadístiques a Espanya, les relatives a malalties professionals assenyalen que les enqua-
drades en el Grup 2: Malalties professionals causades per agents físics suposen al voltant del 85% 
dels comunicats tancats. En aquest Grup 2 s’enquadren totes aquelles patologies provocades, entre 
altres factors, per postures forçades i moviments repetitius, vibracions etc. Quant als accidents de 
treball, aproximadament el 30% s’enquadra en el capítol de sobreesforços (Accidents de Treball 
amb baixa, en jornada e in itinere, segons gravetat, 2019).

L’exoesquelet no eliminarà el factor de risc generat o present en la tasca.

L’exoesquelet, per tant, no substitueix a les altres mesures preventives que requereixi el lloc de 
treball.

L’exoesquelet està dissenyat per a un ús determinat, no és vàlid per a les múltiples tasques que gene-
ralment es desenvolupen en els llocs ni per a totes les situacions, i s’haurà d’estudiar cada tasca de 
manera independent.

S'ha de seguir el "principi de precaució" en el seu ús degut al nou dels exoesquelets i a l'estat 
incipient dels estudis a llarg termini

Establir els criteris tècnics de l’exoesquelet.
• Seleccionar diversos en el mercat.
• Realitzar proves amb els exoesquelets seleccionats.
• Incorporar l’exoesquelet en una situació reial de treball.
• Al cap d’un període prudencial, s’ha d’observar si, en el lloc i per a la tasca avaluada, les   
 persones usuàries continuen utilitzant l’exoesquelet, de quina manera s’utilitza i possibles   
 queixes o rebutjos. A partir d’aquest moment, l’exoesquelet s’integraria en el lloc de treball com  
 un dispositiu més a emprar.

L’eina principal per a la millora de les condicions de treball és l’avaluació de riscos, en concret 
l’avaluació de la càrrega física de la tasca. Un bon diagnòstic de la situació de risc ergonòmic serà 
clau per a determinar les característiques que se li hauran d’exigir a l’exoesquelet.

Seguretat i salut. S’avaluaran els riscos laborals que el nou dispositiu pugui provocar. Alguns dels 
aspectes als quals caldrà parar esment són:

• El grau d’incomoditat, molèsties i fins i tot la possibilitat de produir irritació de la pell.
• L’ increment en la càrrega mental.
• L’augment del ritme cardíac per l’ús de l’exoesquelet.

A 28 de enero de 2022



• Les compressions musculars i esforços biomecànics produïts en diferents  parts de   
 l’organisme.
• La disminució de la massa muscular en les zones protegides.
• Els desequilibris i limitacions en els moviments del treballador o la treballadora.
• Els riscos de xocs i col·lisions deguts a la limitació en els moviments i a l’ increment en l’espai  
 ocupat pel treballador o la treballadora.
• La dificultat en cas d’evacuació.

Tècniques relacionades amb l’ergonomia participativa poden resultar molt útils (per a conèixer més 
sobre elles es por consultar la NTP 1137: Ergonomia participativa: un enfocament diferent en la gestió 
del risc ergonòmic.

Cal considerar les característiques del lloc, no sols en la tasca concreta en la qual es pretén 
implantar l’exoesquelet, sinó també aspectes com l’organització de la resta de les tasques, els espais 
físics disponibles, les condicions ambientals, etc.

S’ha d’avaluar la adequació en l’ús d’exoesquelets en el lloc i analitzar i comparar amb la  situa-
ció anterior les repercussions tant positives com negatives a llarg termini, por exemple, sobre:

- La salut de les persones usuàries: les queixes i molèsties, dades de la vigilància de la salut,  
 satisfacció, etc. Les repercussions en les hores perdudes: els accidents de treball, absentisme,  
 etc.
- L’ activitat de l’empresa: canvis tècnics, humans i organitzatius.

Normativa. D’una banda, trobem exoesquelets amb una finalitat mèdica regulats per la Directiva Euro-
pea 93/42/CEE transposada a la legislació espanyola i actualment baix l’assenyalat en el Reial decret 
1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris. D’una altra, els utilitzats en 
l’entorn laboral, que es poden considerar sota la regulació de la Directiva de Màquines 2006/42/EC, 
transposada al dret  espanyol en el Reial decret 1644/2008 de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen 
les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, però en aquest cas sol aplica-
ble als exoesquelets actius, amb parts mòbils accionades amb motors.

Avui dia només els exoesquelets passius que utilitzen l’energia generada pel moviment de la persona 
usuària, es comencen a emprar en l’entorn laboral. No obstant això, la falta de normes internacionals 
fa més difícil complir amb les obligacions legals del fabricador, dificultant, a més, la comercialització 
d’aquests  equips en el mercat únic europeu.

PER A SABER MÉS

NTP 1.162. Exoesquelets I: Definició i classificació.
NTP 1.163. Exoesquelets II: Criteris per a la selecció i integració en l’ empresa.
 Vídeo de Napo... Robots en el treball.

https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1162+Exoesqueletos+I+Definici%F3n+y+clasificaci%F3n+-+A%F1o+2021.pdf/6f074ccc-6e03-bb05-dd59-efb5fa4e1fc8?version=2.0&t=1643041463932
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1163+Exoesqueletos+II+Criterios+para+la+selecci%F3n+e+integraci%F3n+en+la+empresa+-+A%F1o+2021.pdf/cae53381-0965-c171-aff7-6355574dd989?t=1642080930199
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-robots-at-work
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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

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

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/informes_sectorials/industria40-catalunya.pdf
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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)

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0042-20190726&from=EN
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/10/10/1644
https://www.youtube.com/watch?v=m0IcEjgUDVQ
https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206386
https://www.inrs.fr/inrs/identite.html
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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
DELS LLOCS DE TREBALL. Resum de l’informe tècnic.

https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/identification-risques.html
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
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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.

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

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

https://www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/identification-risques.html
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
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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
DELS LLOCS DE TREBALL. Resum de l’informe tècnic.

https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
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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. 

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

https://exo.iturri.com/noonee/
http://trabajosaludable.mutuauniversal.net/export/sites/trabajo_saludable/es/publicaciones/202033/.content/documentos/Folleto_ERGONOMIA-4.0-Y-EXOESQUELETOS_Mitos-leyendas-y-certezas_v2.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://osha.europa.eu/es/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206311
https://www.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf


10

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.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf


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.femeval.es/dam/jcr:fd091e5f-3c97-42fd-9981-680e8232a645/GUIA_ROBOTS.pdf
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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.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
https://www.ccoo.es/cms/cli/000001/o/cf/cf4b32b2148a6faf31d96342b198ab3b000001.pdf
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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.
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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/
https://dialnet.unirioja.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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    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
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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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  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
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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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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
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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
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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.
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https://www.prlcuatropuntocero.es
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
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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   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
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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.
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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
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