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Em complau presentar-vos la memòria d’activitats 2018 del Servei de Prevenció
Mancomunat (SPM, en endavant) del grup Banc de Sabadell (GBS). Un document que
publiquem amb l’objectiu d’oferir una visió global i transparent de les principals activitats
preventives que hem portat a terme durant l’exercici, totes emmarcades en els
programes regulats en el Pla de prevenció del GBS.
El SPM és una unitat sense capacitat executiva que té la missió d’avaluar els riscos i
proporcionar a les empreses del grup que hi estan adherides l’assessorament, el suport
i la coordinació necessaris per dur a terme activitats preventives amb la finalitat de
•
•

garantir la protecció adequada de la seguretat i la salut de la plantilla;
assessorar i assistir els òrgans de direcció, el personal de les empreses
adherides, els seus representants legals, així com els òrgans de
representació especialitzats (comitès de Seguretat i Salut).

L’equip el formem deu persones, integrades a la Direcció de Prevenció de Riscos
Laborals, amb dependència de la Direcció de Recursos Humans.
Les nostres actuacions estan orientades tant al compliment normatiu com al
desenvolupament del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, per
impulsar la integració de la prevenció i aplicar criteris d’eficiència, professionalitat i
qualitat en processos de millora contínua.
El nostre model de gestió, davant del gran volum de centres de treball i la seva
dispersió geogràfica, ens porta a gestionar la prevenció:
•

de manera descentralitzada, per això, el SPM tenim els nostres tècnics
distribuïts entre Sant Cugat del Vallès, Madrid, Alacant i la Corunya, amb
responsabilitats sobre els diferents àmbits territorials;

•

integrada en l’estructura orgànica de l’empresa, per la qual cosa les
diferents territorials, regionals i fins i tot oficines tenen un responsable
designat per a la prevenció, amb formació i funcions específiques.

El GBS està fermament compromès amb la prevenció i la millora contínua de les
condicions de seguretat i de salut dels seus centres de treball. El SPM és l’òrgan que
planifica, segueix i implementa les mesures necessàries per assolir els objectius fixats
en aquesta matèria.
Joan Lluch Orta
Director de Prevenció de Riscos Laborals
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Capítol 1: Organització
Pla de prevenció
01.01 Protocol d’actuació davant d’atracaments

El Pla de prevenció és el document legal a través del qual es declara la política de
prevenció i es construeix el model sobre el qual s’articulen totes les activitats preventives.

01.04 Protocol de sol·licitud de reposapeus
01.06 Protocol de sol·licitud d’elevador PVD

Un dels preceptes ineludibles que ha de complir el pla és que estigui integrat en el
conjunt de l’organització. En aquesta línia i per assolir un nivell òptim d’integració, el pla
recull un conjunt de responsabilitats i funcions en consonància amb les principals
estructures orgàniques del GBS.

01.09 Protocol de condicions ambientals en els llocs de treball
01.14 Protocol de criteris sobre farmacioles grup BS
02.01 Reconeixements mèdics
04.01 Acord de constitució del SPM de les empreses adscrites al grup BS
07.01 Instruments de mesura de les condicions ambientals

Actualitzats

.

10.02 Instruccions d’emergència en edificis singulars
12.05 Procediment de treballs en alçada
14.01 Protocol de comunicació d’incidents
14.02 Protocol de comunicació d’accidents
17.01 Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
17.02 Serveis de prevenció aliens (SPA)

•
•
•
•

Política
Estructura organitzativa
Funcions i responsabilitats
Procediments i pràctiques

•

Avaluació de riscos

•

Planificació d’activitats

21.00 Protocol davant d’amenaces

11.05 Metodologia per avaluar el risc d’atracament en bus de contingència

Nous
La designació i la implicació dels responsables en PRL de les oficines, regionals i
territorials és la principal palanca per assolir un bon nivell d’integració, acompanyat de
comunicació, de formació, de processos estandarditzats i d’eines adequades.

11.06 Metodologia per avaluar el risc d’atracament en oficines mòbils

Comitè Estatal de Seguretat i Salut (CESS)

El model d’integració de la prevenció de riscos laborals a la xarxa d’oficines pivota sobre
. eix: la figura del responsable de prevenció de l’oficina. És la persona que té la funció i
un
la formació adequada per detectar els possibles riscos sobrevinguts i facilitar-ne
l’eliminació a través dels procediments establerts.
Al mateix temps, el SPM ofereix l’assessorament i el suport necessaris per als casos que
ho requereixin, especialment en les fases de disseny dels projectes i les adquisicions que
tenen una incidència sobre les condicions de seguretat i salut de la plantilla.

Banco Sabadell S.A té constituït un comitè estatal de seguretat i salut
(CESS). Així mateix, també existeixen CESS en funcionament a les filials
en què legalment s’hagin de constituir.
Les reunions dels CESS se celebren trimestralment per tractar aspectes relacionats amb
la seguretat i la salut dels seus respectius àmbits d’actuació.
Estan formats per la representació empresarial, la representació sindical (delegats de
Prevenció) i el Servei de Prevenció Mancomunat (SPM), que hi assisteix com a assessor
convidat.
És un fòrum d’informació, participació i debat sobre la seguretat i la salut, en el qual es
formulen propostes i es fa un seguiment dels accidents, l’absentisme, les avaluacions de
riscos i la formació, entre molts altres temes.

El Pla de prevenció el formen un conjunt de procediments que constitueixen el model
preventiu. Aquest anys s’han actualitzat i incorporat els documents següents que
conformen el pla:
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Coordinació preventiva entre empreses
Amb referència a la coordinació d’activitats empresarials amb empreses externes, el banc
té establert un model de gestió global ajustat als requisits que marca la legislació
actualment vigent.

El 2018 s’ha actualitzat periòdicament el Manual de coordinació (Manual CAE), document
de continguts mínims que informa les empreses externes sobre els riscos, les mesures
preventives i els procediments d’emergència.

El nivell de coordinació i de control en matèria preventiva es determina mitjançant dues
variables: l’activitat i el volum del servei que presten. Segons aquests condicionants, es
configuren grups d’empreses per facilitar i unificar criteris de gestió.

Per a l’homologació de proveïdors en matèria preventiva, s’estableix el circuït següent:

Actualment estan donades d’alta en el procés de coordinació 370 empreses. Durant
aquest exercici, s’han homologat vuit noves empreses i vuit més s’han actualitzat
documentalment.
Adjudicació contracte

Descàrrega Manual CAE

SPM
Revisió documental

Formalització contracte

En funció del servei prestat pel proveïdor, la coordinació inicial es complementa amb una
sèrie de procediments i d’accions que aquest ha d’aplicar.
Per a les tasques de més risc intrínsec, es duen a termes les següents mesures
preventives, incloses en el Pla de prevenció:
•

Reformes en els centres de treball. Per a cada cas, s’aplica el Pla
d’acció preventiva, amb l’objectiu de protegir la seguretat i la salut dels
empleats del banc i/o els clients.

•

Tractament de desinfecció, desratització o desinsectació (3D). En els
centres on s’utilitzen productes químics a l’ambient amb un termini de
seguretat, se segueixen les mesures preventives que recull el protocol,
durant totes les fases del procés.

•

Treballs amb carretó elevador. D’acord amb el protocol corresponent, es
controla l’ús dels carretons elevadors, propietat del banc, a les
instal·lacions pròpies.

•

Treballs en altura. S’han autoritzat 71 treballadors externs de 21
empreses diferents per fer treballs en instal·lacions del banc. També
s’han aprovat tasques a més de 2 metres d’alçària a diferents empreses
utilitzant els seus propis mitjans. En tots els casos, s’ha aplicat el
protocol de treballs en altura del banc.

•

Treballs que generen flames, escalfor o espurnes. D’acord amb el
protocol corresponent, es controla aquest tipus de treballs en els centres
d’aplicació d’aquest procediment.

3D
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Plataforma en línia CAE

Destaquem les campanyes específiques dutes a terme en cinc grups de proveïdors:

Amb l’objectiu d’arribar a tenir un millor control sobre els proveïdors que desenvolupen les
seves activitats a les instal·lacions del banc, es decideix revisar el model CAE i elevar el
nivell de control d’intercanvi documental.

Activitat
oficines

El nou plantejament implica un increment molt significatiu d’intercanvi documental amb els
proveïdors, al voltant de 30.000 documents anuals. Per poder gestionar de manera àgil i
eficient aquest volum de documentació, s’adquireix una plataforma en línia especialitzada
en la revisió i la gestió documental.

Esdeveni
ments

Arxiu
i
magatzem

Aquesta eina està dotada d’un conjunt de prestacions orientades a facilitar el procés
d’intercanvi documental. Per exemple, permet carregar i descarregar documents, fer
descàrregues massives, revisar la documentació de manera automàtica amb el sistema
OCR i gestionar subcontractes, entre altres funcionalitats. La plataforma deixa traçabilitat de
totes les accions i permet extreure indicadors de control de qualitat. Apsis és l’empresa
encarregada de la validació documental durant tot el procés CAE.

CAE
específic

ETT

Manteni
ment

•

Activitat oficines. Reunió amb les principals consultores per revisar la
documentació i els procediments de coordinació. S’han avaluat dos centres
hipotecaris aliens a BS i s’han establert els mecanismes de coordinació en cas
d’emergència. Se sol·licita informació de com cal actuar en cas d’emergència al
titular del centre.

•

Esdeveniments. Gestió de vuit esdeveniments corporatius celebrats
instal·lacions alienes al banc, amb l’assistència de més de dos-cents empleats.

•

Manteniment. Reunió amb les empreses de manteniment d’edificis corporatius i les
de manteniment integral de la xarxa d’oficines. En aquestes reunions s’ha revisat el
Manual CAE i s’han recordat les normes les normes fixades pel banc: protocol de
riscos especials i comunicació d’accidents/incidents.

en

•

Empreses de treball temporal (ETT). Actualització dels contractes marc amb les
ETT per fixar un nivell de coordinació i col·laboració òptim entre el banc i el
proveïdor.

•

Arxiu i magatzem. Sol·licitud i lliurament de documentació preventiva. Col·laboració
pel que fa a formar part dels equips d’emergència, reunions semestrals i visites
trimestrals de seguretat als dos centres de treball amb aquestes activitats.

Pla d’acció
Per l’envergadura del projecte, s’ha determinat un desplegament en cascada per fases.
Durant el primer semestre del 2018, es duu a terme l’adquisició i la configuració de la
plataforma. Posteriorment, es fa un treball de revisió del model i, finalment, es posen en
funcionament dues proves pilot. Se seleccionen empreses que, per la seva activitat o per
l’elevat volum de treballadors que realitzen els seus serveis a les nostres instal·lacions,
ens interessa saber el nivell de compliment dels nous requisits documentals. Alhora,
aquestes proves ens permeten detectar disfuncions o millores de la plataforma abans de
fer el desplegament per a tot el col·lectiu de proveïdors, previst per al 2019.
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Formació/Informació
Durant el 2018, 2.262 persones han rebut formació en prevenció de
riscos laborals i s’hi han destinat 9.215 hores. El programa formatiu està
dissenyat perquè vagi en consonància amb tres necessitats clau en
matèria preventiva:
1.

Saber identificar els riscos i les mesures preventives a l’entorn de l’oficina.

2.

Poder fer les funcions de gestió de riscos pròpies del responsable de
prevenció de l’oficina.

3.

Disposar de la formació teòrica i pràctica necessària per poder exercir les
funcions com a integrant de les emergències d’acord amb les directrius dels
plans d’autoprotecció.

.

Hi han participat 67 empreses i 2.400 treballadors externs i s’han carregat 8.560 documents
a la plataforma, que posteriorment ha validat Apsis. Valorem satisfactòriament el resultat
obtingut fins a aquest moment, tenint en compte l’esforç que suposa als proveïdors carregar
la documentació a una nova plataforma informàtica.

2.262
Programa de
formació en PRL

El nivell de compliment documental dels proveïdors serà un indicador més de prestació del
servei, i pot arribar a condicionar la continuïtat de la seva relació contractual amb el banc.

persones

9.215
hores

Cicle de gestió documental CAE
Activitat formativa/informativa

Destinatari

Curs 830 sobre seguretat i salut

Tota la plantilla

663

1.326

Curs 850 sobre PRL

RPSO/DORR/DOT

126

3.780

Curs bàsic sobre extinció d’incendis

Equips d’emergència

60

240

Sessions informatives sobre l’autoprotecció

Equips d’emergència

388

582

Curs sobre l’ús de desfibril·ladors

Empleats i empleades
Personal extern

163
190

1006
992

Curs PRL en reformes

RPSO

39

39

Curs sobre prevenció de l’estrès

Tota la plantilla

128

128

Prevenció de l’accident dorsolumbar

Empleats i empleades

157

314

Prevenció sobreesforç vocal, taller de veu

Empleats i empleades

123

246

Curs sobre primers auxilis

Empleats i empleades

Total
5
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225

562

2.262

9.215
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•

El curs 850 sobre PRL va adreçat a les persones que formen part de l’estructura de
prevenció, des dels responsables de prevenció i seguretat de les oficines (RPSO) fins
als directors de Recursos i Organització de les regionals i territorials. Es tracta d’un
curs que forma part de l’itinerari formatiu per funció, homologat per l’Institut Nacional
de Seguretat i Salut en el Treball, que capacita la persona per desenvolupar funcions
de nivell bàsic en PRL.
Al final de l’exercici, 1.979 empleats i empleades han
fet el curs, la qual cosa suposa una ràtio de realització
del 97,4%, un percentatge que, un cop més, posa en
valor la gestió i la col·laboració de la nostra xarxa
d’oficines.

•

•

En relació amb el curs 830, sobre seguretat i salut,
adreçat a tota la plantilla, s’ha arribat a una ràtio de
compliment del 98,3. A finals de 2018, es va iniciar la
revisió del curs, tant pel que fa al contingut com al
format.

1.979

•

Tallers de l’esquena per prevenir lesions per trastorns musculoesquelètics, atès
que el mal d’esquena és una patologia d’àmplia incidència. En
activitats sedentàries com la nostra, és important adoptar una
postura de treball saludable i ser conscients de com ens asseiem.
A través d’aquesta formació teoricopràctica, en la qual han
participat 157 persones, es donen les claus per millorar els hàbits
posturals. A l’enquesta de satisfacció la valoració és de 3,4 sobre
4.

•

S’han impartit tallers per a la veu a 123 persones del col·lectiu de gestors
telefònics de l’Oficina Directa, ubicats a Sant Cugat i
Alacant, això significa un 75% de la plantilla d’aquest col·lectiu.
Es dota els participants de les eines necessàries per dosificar
l’esforç vocal necessari en tasques d’atenció telefònica. Es
practiquen dinàmiques perquè els assistents puguin detectar les
característiques de la seva veu i la puguin millorar.

•

Curs sobre primers auxilis. És un taller que consisteix a aprendre les pautes
bàsiques d’actuació per poder fer front a una emergència mèdica.
S’han fet 24 tallers, en els quals ha participat personal de centres
corporatius i oficines, en total 225. A l’enquesta de satisfacció la
valoració obtinguda és de 3,9 sobre 4.

•

Curs sobre desfibril·ladors adreçat al personal, tant intern com extern,
(fonamentalment personal de seguretat) dels edificis
cardioprotegits. Són cursos amb una durada variable, en
funció de la normativa autonòmica aplicable. Aquest any, arran
de la campanya d’edificis cardioprotegits, ha suposat un volum
important de persones formades, en total 353.

•

Frontal Proteo és el principal canal de comunicació amb la plantilla per
divulgar informació en matèria de seguretat i salut.
Periòdicament es publiquen notícies i documents sobre
activitats, normativa i processos d’interès.

•

Manual d’acollida en PRL, document que recull la informació bàsica sobre la PRL
que tota persona ha de conèixer en el moment d’entrar al GBS:

tècnics
bàsics PRL

98,3%
de la plantilla
curs PRL

Com a criteri general, les persones que formen part dels equips d’emergència amb
funcions d’intervenció fan un curs per conèixer i practicar amb foc real les tècniques
bàsiques d’extinció d’un conat d’incendi.
Aquest any s’han fet 6 cursos pràctics sobre extinció d’incendis adreçats als equips
d’emergències de Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Múrcia i Oviedo. A l’enquesta de
satisfacció la valoració obtinguda és de 3,6 sobre 4.

60
Participants en el
curs d’incendis

•

•

Sessions informatives sobre l’autoprotecció. Per poder implantar els plans
d’autoprotecció és imprescindible comptar amb la col·laboració de persones
preparades i amb unes instruccions clares sobre la manera d’actuar. Per aquesta
raó, s’organitzen sessions informatives a tots els equips d’emergències. S’hi
expliquen els principals riscos que pot generar una emergència, els mitjans de
protecció disponibles a l’edifici i, finalment, els protocols d’actuació. Aquest any hi
han assistit 388 persones.

•
•

Els riscos laborals de les tasques a desenvolupar i com cal
actuar per minimitzar-los.
Instruccions sobre com s’ha d’actuar en cas d’emergència en
el seu centre de treball.
Els circuïts de comunicació establerts per resoldre problemes
relacionats amb la PRL

Durant el 2018, han rebut el manual d’acollida 775 persones.
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Resultats de l’any 2018

Oficina d’Atenció a l’Empleat
•

Durant l’any 2018, els DORR han emplenat 435
checklists en les seves visites a oficines, de les quals
se n’han analitzat 138 (32% sobre el total) com a
mostra representativa.

A través de l’Oficina d’Atenció a l’Empleat (OAE) s’unifiquen i agiliten les
consultes adreçades a la Direcció de Recursos Humans. El 90% de les consultes
s’han contestat en menys de 48 hores. La valoració general dels usuaris és molt
positiva, amb una puntuació de 4,30 sobre 5.

•

Durant el 2018, s’han fet 779 consultes sobre seguretat i salut en el treball.

•

Com es pot veure a la taula, la gran majoria estan relacionades amb els
reconeixements mèdics.

435
checklists

93%

6.960
respostes

respostes
correctes
Els resultats obtinguts per a cada ítem revisat són:

Tipus de consulta

Nombre

%

Els millor valorats

Reconeixements mèdics

537

68,9%

Els pitjor valorats

Condicions de treball

163

20,9%

Accidents de treball

26

3,3%

Altres consultes

53

6,8%

779

100%

Ítem Descripció

%

1

El RPSO ha fet el curs 850

137

1

99%

2

Extintors: pressió, ubicació, ancoratge i senyalització correctes

125

13

91%

3

Estat correcte d’ordre i material de neteja

126

12

91%

4
5

Esglaons aïllats, elements estructurals baixos senyalitzats
Vies d’evacuació i portes transparents senyalitzades

132
130

6
8

96%
94%

6

Senyalització de risc d’atrapament i balisa de terra

122

16

88%

7

Risc elèctric controlat

132

6

96%

8

Escala fixa en bon estat

136

2

99%

9

Llocs de treball i cadires

133

5

96%

Permet verificar d’una manera senzilla les condicions
de seguretat i salut de l’oficina i, alhora, aportar
solucions concretes a les situacions de risc detectades
en un termini de temps curt.

10

Espai per a les cames

133

5

96%

11

Altura i distància de la pantalla correctes (PVD)

134

4

97%

12

Material ordenat i correctament emmagatzemat

108

30

78%

13
14

Estanteries i arxivadors segurs i en bon estat
Escala de mà en bon estat

130
130

8
8

94%
94%

El qüestionari consta de setze ítems a través dels quals es revisa l’estat general de
l’oficina respecte a les condicions de seguretat i salut. L’emplena el DORR durant la
visita en col·laboració amb el RPSO, que és qui controla la resolució dels problemes.

15

Farmaciola senyalitzada, accessible i contingut complet

118

20

86%

16

Cartells d’emergència i accidents en lloc visible

127

11

92%

Total

Checklist de PRL en oficines
La checklist és una eina addicional de control sobre la
PRL que utilitzen els DORR des de fa tres anys en les
seves visites periòdiques a oficines, amb uns resultats
que milloren any rere any.

Total respostes 2.053 155

93%
7
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El fet que el 93% del total de les revisions es trobi en un estat correcte és una ràtio
molt positiva. Els ítems més ben valorats segueixen sent, igual que en anys anteriors,
els relacionats amb l’ergonomia del lloc de treball i la formació en PRL, amb més del
95% de correctes.

Resultats 2018 versus anys anteriors
Els resultats obtinguts aquest any 2018 han millorat substancialment respecte als
obtinguts els anys anteriors, com es veu clarament a la taula.

Com a aspectes que cal millorar, tot i que s’aprecia una evolució favorable respecte als
anys anteriors, destaquen els relacionats amb material ordenat i correctament
emmagatzemat, així com el manteniment del material de la farmaciola.
Si ens centrem en les puntuacions totals de les checklists obtingudes a les oficines
analitzades, és a dir, el nombre d’ítems correctes en relació amb el total i l’agrupem per
rangs, observem que de les oficines analitzades:

El 94% amb una puntuació molt satisfactòria (entre 13 i 16)

Evolutiu per segmentació de punts

Any
2016

Any Any
2017 2018

% total respostes ítems correctes

85%

89%

Oficines amb puntuació baixa

5%

1%

0%

Oficines amb puntuació satisfactòria

36%

18%

36%

Oficines amb puntuació molt satisfactòria

59%

81%

94%

També han millorat les ràtios dels ítems amb una puntuació més baixa:

El 6% amb una puntuació satisfactòria (entre 9 i 12)
El 0% amb una puntuació baixa (entre 1 i 8)

Puntuació

N. oficines

5/16

1

7/16

1

9/16

1

10/16

6

11/16

6

12/16

18

13/16

19

14/16

21

15/16

42

16/16

59

Total oficines analitzades: 138

Any
2018
0%

14,9
puntuació
mitjana

6%

Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

94%

3: Estat d’ordre i material de neteja correctes
6: Senyalització de risc d’atrapament i balisa de terra
12: Material ordenat i correctament emmagatzemat
15: Farmaciola senyalitzada, accessible i contingut complet

100%

Evolució
puntuacions
mitjana

Després d’aquest tercer any de la posada en marxa del projecte checklist, s’observa
una progressió molt positiva de les ràtios de puntuació. Partint dels resultats obtinguts,
s’analitzen les incidències més recurrents amb els àmbits implicats i es determinen
accions per millorar i reduir incidències globalment.
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Accidentabilitat

És la primera vegada que el nostre índex d’incidència està per sobre de l’índex del sector
de l’exercici anterior. Tanmateix, segons ens indiquen les mútues d’accidents, el nombre
ha augmentat significativament en tots els sectors, per això també al GBS.

Un dels pilars fonamentals de la gestió de la prevenció de riscos laborals és la
investigació i la prevenció de l’accidentabilitat laboral.

Accidentabilitat per empreses del GBS

Quan es produeix un accident, s’inicia tota una sèrie d’actuacions encaminades a garantir
l’atenció de l’accidentat i la seva recuperació. Seguidament, s’investiguen les causes del
que ha succeït i es proposen les mesures correctores i/o preventives que siguin
adequades en cada cas.
Tota la gestió relativa a la investigació dels accidents es gestiona a través de la
plataforma informàtica SAP. Aquesta eina de gestió única i integrada en tots els
processos de PRL permet correlacionar i analitzar dades de manera global. Així mateix, la
seva connectivitat amb el sistema oficial de comunicacions (DELT@) facilita la
transferència automàtica i directa de dades a l’Administració pública.
Respecte a l’accidentabilitat, aquest any s’observa un augment del nombre d’accidents de
treball en comparació amb l’any anterior, que ha passat de 224 a 295. Tanmateix, cal
destacar positivament que tots han sigut declarats com a lleus (menys grau en l’escala de
graduació).

Núm. total d’accidents: 295
Amb IT: 123 (42%)
Sense IT: 172 (58%)
*Índex de prevalença: 1,7%
**Índex d’incidència: 352,36%

La distribució dels accidents entre les diferents empreses que formen part del GBS queda
reflectida a la taula de dades següent:
Empresa

Banco Sabadell, S.A.

Núm.

%

Plantilla
Núm.

Acc./Plantilla

%

15155 90,2%

%

267

90,5%

Sabadell Cons.Finance, S.A

2

0,7%

121

0,7%

1,65%

Sbd Asset Manag., S.A. SGIIC

2

0,7%

116

0,7%

1,72%

1,76%

BS Securities Serv., S.L.

2

0,7%

106

0,6%

1,89%

Sbd Strategic Consult., S.L.U

1

0,3%

32

0,2%

3,13%

BS Renting SL Sdad.Unipe.

1

0,3%

17

0,1%

5,88%

Sbd Inform.Systems, SA

9

3,1%

648

3,9%

1,39%

Business Serv.Oper.Sup.SA

7

2,4%

405

2,4%

1,73%
2,04%

FONOMED Gest. Tel. Med. S.A.
Total

* Índex de prevalença: suma d’accidents laborals dividida entre el nombre de plantilla i multiplicada
per 100.

Accidents

4

1,4%

196

1,2%

295

100%

16796

100%

Per nombre d’accidents, Banc Sabadell és el que té la dada més destacada, amb 267
accidents, la qual cosa suposa l’1,76% d’accidentabilitat en comparació amb la plantilla
assignada.

** Índex d’incidència: nombre d’accidents amb baixa en jornada de treball (exclosos els in itinere)
dividit entre la mitjana anual de treballadors en actiu en el període d’estudi i multiplicat per 100.000. És
un índex oficial del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Lloc dels accidents
Continuant amb la tendència dels anys anteriors, la majoria d’accidents han sigut in
itinere, és a dir, els que es produeixen en el trajecte d’anada o tornada de la feina, amb
134 casos (45% sobre el total). Seguidament, en nombre venen els que s’han produït en
el centre de treball, que amb 119 casos representen un 40% sobre el total.
La distribució dels accidents segons el lloc on s’han produït és la següent:
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Lloc de l’accident

Total
Amb IT*
Sense IT*
Núm.
% Núm.
% Núm.
%
119
40%
38
31%
81
47%
2
1%
1
1%
1
1%
40
14%
21
17%
19
11%
134
45%
63
51%
71
41%
295 100%
123 100% 172 100%

Centre de treball habitual
En un altre centre o lloc de treball
Desplaçament jornada laboral
In itinere
Total

* IT: incapacitat temporal (baixa)

Seguint la tendència d’anys anteriors, s’observa que la gran majoria dels accidents
laborals es continuen produint in itinere i en el centre de treball, dada que es manté en el
85% sobre el total de l’accidentabilitat, amb 253 casos entre tots dos.

119

115

134

2017

40

Centre de treball
habitual

4

2

Un altre centre de
treball

In itinere

Desplaçament en
jornada laboral

Accidents de trànsit
Igual que en anys anteriors, la majoria dels accidents de trànsit han estat in itinere (91
casos), como es pot veure en la següent taula:
Lloc de l’accident
Centre de treball habitual
En un altre centre o lloc de treball
Desplaçament en jornada laboral
In itinere
Total

Núm.
1*
0
12
91
104

Destaquen els atropellaments o els cops amb vehicles com a causa principal. Suposen un
35% sobre el total, amb 104 casos.

Causa dels accidents
Atropellament o cops amb vehicles
Caigudes al mateix nivell
Sobreesforços
Caigudes a diferent nivell
Topades contra objectes
Accidents causats per éssers vius
Atrapament per o entre objectes
Altres
Total

40
25

5

Quant a les causes dels accidents, en línies generals, les principals causes
d’accidentabilitat es mantenen en el mateix ordre dels últims anys.

En general, la resta de causes continuen en la línia dels últims anys i es distribueixen de
la manera següent:

2018

80

Causes dels accidents

Els sobreesforços, quant a percentatge sobre el total de l’accidentabilitat, suposen el
15%, amb 44 casos.

2016

115

Dels 295 accidents ocorreguts durant aquest any, el 100% han tingut un pronòstic de
gravetat catalogat com a lleu.

Les caigudes al mateix nivell, amb un 23% sobre el total (67 casos), són la segona causa
d’accidentabilitat.

El següent gràfic mostra la comparativa del nombre d’accidents segons el lloc on s’han
produït, durant els últims tres anys, i es veu clarament l’evolució de l’accidentabilitat:
141

Pronòstic dels accidents

Trànsit
%
1%
0%
12%
88%
100%

Total
104
67
44
26
22
9
6
17
295

%
35%
23%
15%
9%
7%
3%
2%
6%
100%

Dels 119 accidents que s’han produït en el centre de treball, cal destacar que, de manera
similar a altres anys, els sobreesforços i les caigudes al mateix segueixen sent les causes
més nombroses; aquest any s’ha mantingut pràcticament el nombre de casos, amb 34 i
32, respectivament.
A continuació, es mostra la distribució percentual de la totalitat dels accidents laborals
ocorreguts durant el 2018, segons el lloc en què s’han produït. Així mateix, es desglossen
les causes que els han originat.

* Accident ocorregut en el pàrquing del centre de treball

10

Capítol 2: Seguretat
Atropellaments/cops
amb vehicles

32
17

Topades contra objectes

10

Caigudes diferent nivell

34

Caigudes mateix nivell

21

Caigudes mateix nivell

Sobreesforços
musculoesquelètics

Sobreesforços
musculoesquelètics

91

Caigudes diferent nivell

9

Accidents causats per éssers
vius

9

5

Trepitjades cobre
objectes

3

Topades contra objectes

2

Altres

2

Atrapaments per o entre objectes
Altres

5
13

119
In itinere

134
Centre de treball habitual

2
40
Un altre centre de treball

Desplaçament en jornada laboral

14

Caigudes mateix nivell
Atropellaments/cops amb
vehicles

12
6

Caigudes diferent nivell
Sobreesforços
musculoesquelètics

5
2

Topades contra objectes

Altres

1
11

Caigudes diferent nivell

1

Topades contra objectes

1
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Anàlisi de l’accidentabilitat segons el gènere, l’edat i la funció.

Edat

Gènere

Pel que fa a l’edat, la distribució del nombre d’accidents queda de la manera següent:

De la totalitat d’accidents ocorreguts el 2018, el 64% (188) han sigut
dones, davant del 36% (107) d’homes. Respecte a aquestes dades, no
s’ha produït cap variació si es comparen amb les de l’any passat.

Gènere
Homes
Dones
Total

Núm.
107
188
295

Accidents
%
36%
64%
100%

Núm.
8.453
8.445
16.898

Franja d’edat
< 31 anys
31-44 anys
> 44 anys
Total

Plantilla
%
Manual
50%PAU
50%
100%

Accidents
Núm.
%
13
4%
129
44%
153
52%
295
100%

Núm.
583
7.807
8.508
16.898

Plantilla
%
4%
46%
50%
100%

En proporció a la plantilla assignada a cada tram d’edat, amb un 2,23%, els menors de 31
anys són els que presenten un nombre més elevat d’accidents, seguits pels més grans de
44 anys, amb un 1,80%, tal com es reflecteix a la gràfica següent:

Aquestes dades mostren que l’accidentabilitat entre la plantilla d’homes suposa un
1,27%, davant del 2,23% de les dones. Aquesta dada segueix en consonància amb la
tendència general del sector, que indica una accidentabilitat més elevada entre les dones.
L’accidentabilitat entre els homes i les dones, segons la plantilla corresponent a cada
gènere seria la següent:

Com ha succeït els darrers anys, els accidents in itinere són els més nombrosos entre la
plantilla de menys de 31 anys, amb 10 casos (9 dels quals de trànsit).
Passa el mateix amb la plantilla d’edat compresa entre 31 i 44 anys, amb 67 accidents
(51 dels quals de trànsit). En el centre de treball, la causa principal per a aquest tram
d’edat són les caigudes al mateix nivell (11 casos).

Seguint amb la línia de l’any passat, els accidents in itinere continuen sent els més
nombrosos, tant en homes com en dones, amb 86 (54 trànsit) i 48 (37 trànsit) casos,
respectivament.

Els més grans de 44 anys són els que tenen un nombre d’accidents més elevat en el
centre de treball (71 casos), i destaquen com a causa principal els sobreesforços (25
casos) i, de prop, les caigudes al mateix nivell (20 casos).

En el centre de treball, les caigudes al mateix nivell, amb 23 casos, continua sent la
causa principal d’accidentabilitat entre les dones. Entre els homes, els sobreesforços
ocupen el primer lloc, amb 15 casos.
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Funcions
A la xarxa comercial, la funció d’apoderat comercial, amb un 3,38%, és la que presenta
més accidentabilitat si comparem aquesta dada amb la plantilla assignada a aquesta
funció. Dels 12 casos registrats, 5 han tingut lloc al centre de treball, seguits de prop pels
ocorreguts en desplaçaments durant la jornada laboral (4 casos).
La segona funció més nombrosa és la de Servei al Client, amb un 2,55%
d’accidentabilitat. Els accidents en el centre treball són els més nombrosos, amb 26
casos. Malgrat que no n’hi ha cap que destaqui per l’elevat nombre de casos, les
caigudes al mateix nivell són les més nombroses (7 casos), seguides molt de prop pels
sobreesforços (6 casos).
Manual PAU

En els Serveis Centrals, els administratius són els que tenen un nombre més gran
d’accidents en relació amb la plantilla assignada, amb un 2,32%. Dels 6 casos registrats,
4 són in itinere (2 dels quals de trànsit).
La segona posició l’ocupen els tècnics de Serveis Centrals, amb un 1,56%
d’accidentabilitat. La majoria dels 34 casos registrats ha tingut lloc en el trajecte d’anada
o tornada al domicili, amb 24 accidents in itinere (17 dels quals de trànsit).

Servei al client
GCS
Gestor comercial
Altres directors xarxa
Director oficina comercial
Gestors (assegurances, actiu,
etc.)
Apoderat comercial
Altres funcions xarxa
Tècnic SC
Directors SC
Administratiu SC
Altres funcions SC
Total

Accidents
Núm.
%
54
18%
34
12%
33
11%
30
10%
21
7%

Plantilla
Núm.
%
2.116
13%
1.900
11%
1.941
11%
2.113
12%
1.360
8%

7%

892

5%

2,35%

12
8
34
15
6
27
295

4%
3%
12%
5%
2%
9%
100%

355
458
2.173
1.315
259
2.016
16.898

2%
3%
13%
8%
2%
12%
100%

3,38%
1,75%
1,56%
1,14%
2,32%
1,34%

DT Est
DT Catalunya
DT Centre
DT Nord
DT Sud
DT Nord-oest
SC
Total

Accidents
Núm.
%
66
25%
65
24%
30
11%
18
7%
18
7%
16
6%
54
20%
267 100%

Núm.
3.256
3.659
1.428
781
932
1.079
4.020
15.155

Plantilla
%
21%
24%
9%
5%
6%
7%
27%
100%

Acc./Plantilla
%
2,03%
1,78%
2,10%
2,30%
1,93%
1,48%
1,34%

Comparant el nombre d’accidents amb la plantilla assignada a cada DT, la DT Nord és la
que presenta més accidentabilitat, un 2,30%, amb 18 accidents.
En aquesta DT són pràcticament coincidents en nombre els ocorreguts en el centre de
treball i els in itinere, amb 8 i 7 casos, respectivament.

Acc./Plantilla
%
2,55%
1,79%
1,70%
1,42%
1,54%

21

La següent gràfica mostra únicament els accidents d’empleats de Banc Sabadell. D’una
banda, es presenta l’accidentabilitat de les diferents direccions territorials de la xarxa
comercial del banc (213 casos) i de l’altra, els accidents de la plantilla ubicada a Serveis
Centrals (54 casos).
Territorials

La funció de gestors (d’assegurances, actiu, intern, etc.) ocupa la tercera posició pel que
fa a accidentabilitat, amb un 2,35%. D’entre els 21 accidents registrats, destaquen els
accidents in itinere (12 casos, 10 dels quals de trànsit).

Funcions

Distribució de l’ccidentabilitat entre la plantilla de Banc Sabadell

En segona posició, la segueix la DT Centre, amb un 2,10%. Dels 30 accidents, 15 s’han
produït en el centre de treball, i principalment per sobreesforços (7 casos). Seguidament,
hi els accidents in itinere, amb 10 casos (7 dels quals de trànsit).
La DT Est, amb 2,03%, ocupa la tercera posició pel que fa a accidents, en comparació
amb la plantilla que té assignada. Dels 66 casos registrats, 38 han tingut lloc en el centre
de treball, i la causa principal són els sobreesforços (18 casos), seguits dels accidents in
itinere amb 23 casos (16 dels quals de trànsit).
En SC, dels 54 casos registrats, els més nombrosos són els in itinere, amb 31 casos (22
dels quals de trànsit). Els segueixen els produïts en el centre de treball, amb 14 casos, i
d’aquests les caigudes al mateix nivell són els més nombrosos (8 casos).
Totes les dades exposades respecte a les diferents DT estan reflectides en el gràfic
següent:
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La distribució de les mesures preventives i correctores que s’han adoptat es presenten
de la manera següent:

Mesures correctores

Núm.

%

14

50%

Senyalització

5

18%

Adequació lloc de treball

4

14%

Altres

5

18%

Total

28

100%

Núm.
84
48
3
3
1
139

%
60%
35%
2%
2%
1%
100%

Adequació instal·lacions

Manual PAU

Mesures preventives
Informació a l’empleat
Revisió instal·lacions
Revisió lloc de treball
Senyalització
Altres
Total
Accions correctores/preventives
A partir de la investigació dels accidents, es determina, en cas que
sigui necessari, l’adopció d’alguna mesura correctora/preventiva,
segons correspongui.

Cadascuna de les accions correctores i preventives implica el següent:
•

Informació a l’empleat: posar en coneixement del
treballador qualsevol aspecte relacionat amb el seu
entorn laboral i que pugui afectar-lo en el seu treball
diari (riscos ergonòmics, higiene postural, riscos de
trànsit, etc.). En definitiva, es tracta d’adoptar i
promocionar bones pràctiques en l’entorn laboral.

•

Adequació de les instal·lacions: fer actuacions diverses en el centre de treball
amb l’objectiu de corregir el risc que ha originat l’accident, com ara actuacions de
connexió de terra, arreglar un element fet malbé, etc.

Les accions correctores s’adopten per eliminar o corregir la causa
que ha originat l’accident amb la finalitat que no torni a succeir.
Majoritàriament, s’apliquen en els accidents que s’han produït en el
centre de treball.

Per contra, les mesures preventives s’adopten per reduir les probabilitats que pugui tornar
a succeir un fet similar, és a dir, per evitar situacions de risc.
Aquest any s’han adoptat un total de 167 mesures, de les quals 28 són accions
correctores i 139 de preventives.
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•

Senyalització: verificar l’existència de la senyalització pertinent en els centres de
treball perquè, en cas que no n’hi hagi o no estigui col·locada, es proporcioni i/o
es col·loqui degudament, com ara senyalització de terra mullat quan les
empreses de neteja freguen el terra del centre de treball, etc.

•

IT

Revisió del lloc de treball: de manera preventiva,
es revisa el lloc de treball que ocupa l’empleat
afectat amb l’objectiu de verificar la configuració
del lloc per si calgués fer-hi alguna adequació.

Amb IT
Sense IT

2000-2018
Núm.
1.438
2.398

Total

3.836

Grau de la lesió
Lleu

•

Adequació del lloc de treball: dur a terme tots els
ajustos necessaris perquè el lloc quedi configurat
correctament (distribució adequada dels elements
de treball, canvi de cadira, recollida de cablejat,
etc.).

%
37%
63%
100%

2000-2018
Núm.

%

3.793

99%

Greu

40

1%

Mortal

3

0%

3.836

100%

Total

Comparant les dades d’accidentabilitat de l’any 2018 amb la mitjana dels darrers divuit
anys, en termes percentuals, s’observa el següent:
•

Altres: adopció de qualsevol altra mesura que no estigui recollida en cap de
les classificacions anteriors.

•

Lleuger augment dels accidents amb IT (amb baixa) en comparació amb la
mitjana històrica. Aquest any els accidents amb IT han suposat el 42%
sobre el total.

Dades històriques d’accidentabilitat acumulada 2000-2018

•

Les dades d’accidentabilitat acumulada durant el període comprès entre els anys 20002018 quedarien de la manera següent, tenint en compte les variables de lloc de
l’accident, IT i grau de lesió:

Continua disminuint el nombre d’accidents produïts en el centre de treball
habitual. El 2018, el 40% dels accidents registrats han tingut lloc en el
centre de treball, dada més baixa que la mitjana històrica.

•

Seguint la tendència dels últims anys, continua l’increment dels accidents in
itinere, així com els ocorreguts en desplaçaments durant la jornada laboral.
Aquest any han suposat el 14% i el 45%, respectivament.

•

Respecte al grau de lesió, es mantenen sense canvis els percentatges
relatius a la qualificació de pronòstic dels accidents. Durant aquest exercici,
no s’ha registrat cap accident qualificat amb grau greu.

Lloc de l’accident

2000-2018 Manual PAU
%

Núm.
Centre de treball habitual

1.799

47%

Un altre centre o lloc de treball

56

1%

Desplaçament jornada laboral

378

10%

In itinere

1.603

42%

Total

3.836

100%
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Pla de cardioprotecció

A continuació, s’esmenten tots els centres de treball que tenen instal·lats DEA:

A Espanya es produeixen anualment més de 24.000 aturades cardíaques fora de l’àmbit
hospitalari. En aquests casos és vital actuar ràpidament. GBS, molt conscienciat amb
aquesta qüestió, aquest any ha posat en marxa un pla de cardioprotecció, a través del
SPM.
Aquest projecte d’envergadura ha suposat bàsicament dos grans reptes:
1. La instal·lació d’unitats de desfibril·lador extern automàtic (en endavant, DEA) en
diversos edificis del GBS.
2.

La formació en tècniques de RCP (reanimació cardiopulmonar), així com sobre l’ús
del DEA a personal ubicat en aquests edificis.

Abans de la implantació d’aquest projecte, el GBS ja disposava d’espais cardioprotegits.
Això suposava una cobertura d’aproximadament 1 de cada 5 empleats. Amb l’actuació
feta durant aquest any, s’ha ampliat la cobertura a una plantilla de prop de 5.700
persones de les 16.898 que cobreix el SPM.
Això significa una ràtio d’1 de cada 3 empleats, cosa que implica un repte molt complex,
atès que la plantilla està distribuïda en més de 2.000 centres de treball.

Instal·lació DEA
Tots els edificis que tenen una plantilla igual o superior a 50 empleats o que per la seva
activitat el SPM així ho ha considerat (centres logístics) s’han cardioprotegit. Aquest fet
situa el GBS en un nivell de protecció molt per sobre del previst legalment, la qual cosa
garanteix la seguretat de la plantilla i l’aplicació de les millors mesures de prevenció
d’emergències mèdiques.

Edificis amb DEA

Total

3607_CBS_Sant Cugat

6*

3598_Torre Diagonal_Barcelona

2*

0901_Pl. Catalunya_Sabadell

2*

3618_Centre Logístic_Polinyà

1

3646_Centre Logístic_Sant Pere Molanta

1

7012_Travessera de les Corts_Barcelona

1

0900_Sabadell, OP

1

0046_Vilafranca del Penedès, OP

1

0200_Rambla Catalunya, 115_Barcelona

1

3900_CBS Las Tablas_Madrid

1*

3536_C/ Serrano, 71_Madrid

1*

3596_C/ Embajadores, 159_Madrid

1

0144_5136_3619_ Paseo Castellana, 135_Madrid

1

0155_C/ Velázquez, 50_Madrid

1

2950_Agua Amarga_Alacant

1

3700_Óscar Esplá_Alacant

1*

2953_Rambla Méndez Núñez, 15_Alacant

1

2959_Pl. Navarro Rodrigo, 7_Alacant

1

2961_C/ Artes Gráficas, 7_Alacant

1

3571_C/ Pintor Sorolla, 6_València

1

3808_Gran Turia-C/ Andarella, 1_València

1

2964_C/ Salzillo, 7_Múrcia

1

3563_C/ Martínez, 11_Màlaga

1

3624_C/ Ercilla, 24_Bilbao

1

3636_Av. de la Libertad, 21_San Sebastià

1

3870_5109_2135_C/ Linares Rivas, 30_la Corunya

1

3534_C/ Fruela, 11_Oviedo

1

* Aquests edificis ja tenien DEA instal·lats amb anterioritat a l’inici d’aquest projecte. A la UBS de Sant Cugat, a Las Tablas i a
Óscar Esplá s’ha modernitzat l’aparell perquè el que hi havia era obsolet.
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GBS té un total de 34 desfibril·ladors distribuïts entre 27 centres de treball, que d’aquesta
manera esdevenen espais cardioprotegits, atès que disposen dels elements necessaris per
poder atendre una persones en els primers minuts després d’una aturada cardíaca.
Tots els aparells s’han col·locat seguint els criteris
de fàcil visibilitat i adequada accessibilitat, tal com
marca la normativa, de manera que tots estan
ubicats, per regla general, en els accessos dels
edificis o en zones de pas molt concorregudes
durant la jornada laboral.

Tots els assistents han rebut una certificació oficial que els acredita com a personal no
sanitari en disposició dels coneixements mínims i bàsics necessaris per utilitzar un DEA.
Aquests programes formatius s’hauran de tornar fer per reciclar els coneixements
adquirits dintre dels terminis fixats per la normativa autonòmica corresponent.
Finalitzades les formacions, tots els ocupants dels edificis implicats en el projecte van
rebre un comunicat informant-los tant de la instal·lació del DEA com de la seva ubicació,
amb el fi d’agilitar l’actuació en cas de necessitat d’intervenció.

Cal destacar que durant el 2018, durant una emergència, l’ús del DEA va salvar una vida.
Sessions formatives en tècniques RCP
La instal·lació d’un DEA requereix necessàriament que hi hagi personal format a l’edifici on
es col·loca. Per aquest motiu, al llarg de tot l’any, s’han organitzat diferents sessions
formatives per tot el territori nacional adreçades, fonamentalment, tant al personal de
seguretat dels edificis amb DEA com als empleats i empleades que hi treballen.
La normativa pròpia de cada comunitat autònoma (en endavant, CA) estableix els requisits
mínims necessaris per autoritzar l’ús dels DEA a personal no sanitari. Per això, els
programes de formació, tant inicial com continuada per a aquest personal, els poden fixar o
bé la mateixa CA o bé una entitat privada degudament autoritzada.

Com a informació complementària i bàsica, es farà arribar a tots els ocupants dels
edificis amb DEA un document oficial en el qual es plasmen els símptomes que
permeten identificar una aturada cardiorespiratòria i la seqüència d’actuacions posteriors,
que inclou la utilització del DEA, en cas que sigui necessari.
Aquest document recull les recomanacions actuals, fetes pels principals organismes que,
en l’àmbit internacional, regulen tant la formació sobre suport vital bàsic com la
manipulació del DEA.

Aquests organismes són l’AHA (American Heart Association) i l’ERC (European
Resucitatiton Council). Es reuneixen cada cinc anys per revisar, actualitzar i donar a
conèixer els nous protocols d’actuació davant d’una aturada cardíaca.

En el cas del GBS, ha estat CARDIAC SCIENCE, com a entitat degudament autoritzada,
l’encarregada tant del subministrament i la col·locació dels DEA com d’impartir les
formacions corresponents.
Com a complement de tota l’actuació realitzada, cal destacar
també que durant aquest any en les formacions de primers
auxilis que s’organitzen i es duen a terme des del SPM, s’han
incorporat dos nous aparells DEA trainer al material de què ja
es disposava. Aquests DEA són fàcils de transportar i tenen
exactament el mateix funcionament que els que s’han
instal·lats en els diferents edificis.

Han rebut formació un total de 353 persones, de les quals 190 pertanyen al col·lectiu de
seguretat (vigilants i auxiliars) i 163 són plantilla del GBS.
El programa de formació ha consistit bàsicament a:
.
•

•
•
•

Identificar i saber reaccionar adequadament
davant dels símptomes d’una aturada
cardiorespiratòria.
Conèixer les tècniques bàsiques de reanimació
cardiopulmonar.
Saber en què consisteix la cadena de
supervivència.
Usar correctament el desfibril·lador extern
automàtic.

Malgrat que no es tracta de formacions amb certificació oficial, aquestes sessions
permeten als participants, entre altres continguts, saber i posar en pràctica les
maniobres bàsiques de ressuscitació cardiopulmonar, així com veure i manipular un
DEA en condicions totals de seguretat.
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Avaluacions de riscos

De les avaluacions realitzades, per l’elevat nombre de llocs de treball afectat, destaquem:

En tot sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals, l’avaluació de riscos és un
dels pilars fonamentals. A l’avaluació s’estima la magnitud dels riscos que no s’han pogut
evitar i, basant-se en el nivell de risc, es planifiquen les accions correctores, orientades a
eliminar o disminuir el risc.

1. Avaluació
de
riscos

2. Planificació
preventiva

3. Aplicació
de mesures
correctores

Edifici

Zona avaluada

Ed. 3890 CBS III

Plantes Baixa (A-B) i primera (A-B)

Ed. 3782 CBS Madrid

Edifici B, planta 2

Ed. 3536 Madrid, Serrano

Planta 2-5

Ed. 0200 BCN, Rambla Catalunya

Planta baixa 1-2, S1-S2

Ed. 2964 Salzillo

Planta 2-3

Ed. 3808 Ros Casares

Planta 4

Ed. 3808 Esadecreapolis

Planta 1 (A)

D’acord amb el cicle del procés de gestió de les avaluacions, les deficiències detectades
s’incorporen al pla d’accions correctores, en el qual es proposen mesures que cal
implantar dins del termini que marca la mateixa metodologia, amb més o menys urgència,
en funció del nivell de risc assignat pel tècnic avaluador.
El responsable de Prevenció i Seguretat de l’Oficina (RPSO) és la persona que gestiona les
deficiències la resolució de les quals està més estandarditzada. La resta es resol a través
de la intervenció directa dels àmbits tècnics corresponents (Direcció de Serveis Generals o
End Users IT Services) i a través del SPM.
L’entrada de dades, la gestió i l’anàlisi es fan a través de la plataforma SAP de Recursos
Humans, accessible per tots els àmbits i les persones implicades en el sistema.

L’any 2018 s’han fet un total de 250 avaluacions de riscos. Als centres nous es fa una
avaluació inicial, els reformats es reavaluen íntegrament i la resta s’avaluen
periòdicament segons els criteris establerts.
La distribució segons el motiu d’avaluació és la següent:

Finalment, des del SPM es fa el seguiment del programa de mesures preventives
coordinament amb els àmbits actuants.

Resultats de les avaluacions de 2018
De les 250 avaluacions realitzades als centres de treball, s’han detectat un total de 5.232
deficiències, el 67% de les quals s’ha corregit, el 3% s’ha desestimat i queda pendent
d’implementar l’acció correctora en un 30% dels casos. No obstant això, tenint en compte
la metodologia de l’avaluació, és important que les deficiències no només es corregeixin,
sinó que es faci dintre del termini associat a cada nivell de risc. En aquests termes, el
97% de les deficiències corregides s’han resolt dins del termini, la qual cosa indica que el
sistema funciona i que els àmbits responsables estan molt implicats en el procés.
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El nivell de gestió de les avaluacions de riscos és el següent:
97% dins de termini
3% fora de termini

L’agrupació pels nivells de riscos detectats segueix la distribució següent:

96% dins de termini
4% fora de termini

Pendents
1.604
30%

Corregides
3.543
66,6%

Desestimades
176
3%
A continuació es mostra la classificació de les deficiències de les avaluacions de riscos
realitzades durant el 2018 segons si s’apliquen al lloc de treball o al centre de treball i
agrupades per tipologia de risc.

99% dins de termini
1% fora de termini

La distribució de les deficiències per àmbits responsables és:

0,2%

21,2%

Deficiències
associades al lloc de
treball

Deficiències
associades al centre
de treball

25,3%
End Users IT Services

37%

D. SSGG
RPSO
SPM

63%

53,3%
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Les deficiències de les avaluacions realitzades el 2018 aplicades al lloc de treball es
disgreguen segons la tipologia de risc.
Les deficiències relacionades amb l’ergonomia (cadires, distribució d’equips i mobiliari) i
els paràmetres ambientals (temperatura, il·luminació, etc.) sobresurten per sobre de les
relacionades amb l’estat del cablejat dels llocs de treball.

1.341
1.162

843

Ergonomia

Paràmetres ambientals

Cablejat

A les 250 avaluacions de riscos realitzades durant l’any 2018 s’han detectat 83 riscos
importants. Aquestes deficiències estan associades a riscos elèctrics, a estanteries
defectuoses pel que fa a l’estabilitat o la subjecció i a nivells d’il·luminació inadequats.

Del total de les deficiències corresponents al centre de treball s’observa que les més
recurrents són les que tenen a veure amb els cops i les caigudes. En aquest grup
s’inclouen les deficiències relacionades amb l’estat de les escales, les rampes i els
paviments, així com les detectades per estructures fixes amb risc de cop.

Al següent gràfic es pot veure la distribució segons la tipologia de les esmentades
deficiències.

En el grup “Emergències i mitjans d’extinció” s’inclouen les deficiències relacionades amb
els equips de protecció contra incendis, la senyalització d’evacuació i la farmaciola. El
grup ”Atrapament” engloba les deficiències relacionades amb dispensadors, recicladors,
caixes fortes, màquines destructores de paper i portes corredisses.
A “Contactes elèctrics” s’inclouen les deficiències relacionades amb la instal·lació
elèctrica del centre de treball. El grup “Químic” està relacionat amb la manca d’etiquetatge
de l’envàs dels productes de neteja emmagatzemats i el de “Sobreesforços”, amb
l’amplitud dels passadissos de l’arxiu.
En el grup “Altres” s’inclouen aquelles deficiències que no s’han tingut en compte en cap
dels grups anteriors.
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Gestió de les avaluacions en anys anteriors

Edifici

Al final de l’exercici 2018, de les avaluacions realitzades l’any 2017, s’ha corregit un 98%
de les deficiències i se n’ha desestimat un 2%. No hi ha deficiències pendents de
gestionar.

3607 CBS Sant Cugat

Zona avaluada
Auditori
Aules de formació
Cuina

En la comparativa dels últims tres anys, si ens fixem en el nivell de gestió de cada
exercici, el gener de l’any següent, els percentatges de resolució del 2018 es mantenen
en la mateixa línia que els de l’any 2016.

3670 Coruña, Linares Rivas

Zones tècniques
Recepció PB

3779 Madrid
3890 CBS III

Centre contingències
Suport tècnic i manteniment
Correspondència
Recepció, sala de control, armer i vestidors
Cuina, menjador

2.230
oficinas

Sala manteniment
3900 Madrid, Las Tablas

Gimnàs i vestidors
Aula formació i sales reunions PB
Sala benestar i salut
Botiga
Furgoneta 5729 KDD

Oficines mòbils

Furgoneta 5732 KDD
Furgoneta 5725 KDD
Furgoneta 5730 KDD

Altres avaluacions
Des de la Direcció de Seguretat, durant el 2018 s’ha revisat el risc d’atracament en 131
oficines (6 de noves), 39 de les quals a causa de canvis que afectaven, principalment, el
tipus d’accés, i les 92 restants a causa de canvis que han afectat la plantilla homologada,
trasllats i fusions. En aquest sentit, s’han executat 14 actuacions de millora, totes
encaminades a minimitzar el risc d’atracament.

Nau Muros

Correspondència
0901 Sabadell, SSCC

Les deficiències detectades en aquestes avaluacions de riscos es corregeixen segons els
terminis marcats. Els terminis de resolució estan definits en funció del nivell de risc.
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Sala de control
Consergeria

2950 Aguamarga, Alicante
Les zones tècniques dels edificis corporatius o singulars, així com els llocs de treball que
no són pròpiament d’oficina, per la seva especificitat, s’avaluen al marge. Aquest any
s’han avaluat i/o reavaluat les zones que s’indiquen a continuació.

Garatge furgonetes

Zones tècniques
Correspondència

3534 Oviedo, Fruela

Sala de control
Xofers

3542 Sant Quirze del Vallès

Magatzem quadres

3700 Oscar Esplá, Alicante

Zones tècniques
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Oficines mòbils BS
Durant el 2018, s’ha continuat amb la planificació de les accions correctores de les
avaluacions de riscos d’altres llocs de treball amb activitats no pròpiament d’oficina:

Durant el 2018, s’han incorporat a ple rendiment quatre nous vehicles d’oficines mòbils, i
s’ha incrementat el nombre de rutes de tres a quatre (tres a Astúries i una a Galícia) per
seguir oferint una atenció de qualitat a aquelles poblacions amb un nivell d’activitat baix.

Contact
Center
Correspondència

Xofer

Cuinercambrer

2.230
oficinas

Activitats no
oficina

Empleat
oficina mòbil

Tres de les quatre noves oficines mòbils a les instal·lacions de Niemeyer.
Ordenança
Consergeria
Torero

En el disseny definitiu d’aquestes quatre oficines mòbils noves es va tenir en compte
tant l’experiència pilot amb el model anterior (actualment de reserva) com els resultats
de les avaluacions de riscos fetes durant el primer trimestre i les accions correctores que
se n’han derivat.

S’han dut a terme formacions específiques per a aquests col·lectius: tallers
de veu per al 75% de la plantilla de gestors telefònics d’Oficina Directa,
tallers de primers auxilis, conducció segura i prevenció d’incendis per a
xofers, etc.

El més destacable d’aquestes accions correctores van ser les adaptacions espacials i
ergonòmiques de la zona d’oficina i la retirada del generador elèctric, que faciliten tant la
conducció com l’ús diari de l’oficina per part dels empleats.

S’han realitzat 72 reconeixements mèdics específics.

S’han proporcionat roba d’abric i guants de protecció a tots els empleats
de les oficines mòbils.
S’ha facilitat informació als empleats sobre els riscos específics associats
al seu lloc de treball.
S’ha fet la gestió de les deficiències derivades de les avaluacions de
riscos. S’ha corregit el 64,17% del total de deficiències.
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Plans d’autoprotecció

2 Configuració d’equips

A diferència de les oficines, que disposen d’un cartell d’emergències, els edificis
corporatius i singulars, per la seva ocupació i superfície, disposen d’un pla d’autoprotecció
(PAU) per salvaguardar la integritat física de les persones en cas d’emergència. Per a
això, és indispensable la col·laboració de persones que cooperin a l’hora de gestionar
una situació d’emergència. Són aquestes, les 607 que formen els equips d’emergències,
les que fan possible l’activació efectiva dels protocols del PAU de 32 edificis.

Aquest any s’han donat d’alta o canviat de funcions
en els equips d’emergències 130 persones
pertanyents a 17 edificis.

.

32
607

La col·laboració desinteressada i voluntària d’aquestes persones és indispensable
per a la viabilitat dels plans. El dimensionament i l’estructura dels equips s’estableix
per assegurar els elements clau d’una emergència, que són:

edificis

Abast

Els canvis organitzatius obliguen a l’actualització
permanent dels equips i, en la mesura del possible,
per ocupar places que queden vacants, es proposa la
col·laboració a persones que ja hagin format part
d’algun equip d’emergència.

persones dels equips

1 La identificació i l’avís de l’emergència.
2 La intervenció adreçada a eliminar o controlar l’emergència.

La gestió de l’autoprotecció consta de cinc fases que conformen un programa integral de
seguretat:

3 La revisió de l’evacuació fins a un lloc exterior segur, si ha sigut necessari

desallotjar l’edifici.
4 Assegurar que les persones restin a l’interior de l’edifici, si la consigna és el

Configuració equips

confinament.

Simulacre

2

4

1

3

Manual PAU

Formació equips

La majoria del personal del banc que col·labora en els equips d’emergències ho fa en
els equips d’intervenció i evacuació. La seva funció principal, si es decreta
l’evacuació, és la de revisar que no quedi ningú a la seva zona, i si es decreta el
confinament, és la de controlar que el personal romangui a l’interior de l’edifici.

5
Manteniment

3 Formació als equips
1 Manual d’autoprotecció (PAU)

Aquest any, 60 persones dels equips d’emergència han fet el curs teoricopràctic sobre
les tècniques bàsiques d’extinció.

El manual del pla d’autoprotecció és un estudi de seguretat global d’un edifici per
donar resposta a les preguntes següents:
•
•
•

Un total de 388 persones dels equips d’emergències han assistit a les sessions
formatives impartides pel SPM. La formació i la informació dels equips és un element
fonamental per garantir una resposta correcta davant de situacions d’emergència.

Quin tipus d’emergències es poden donar?
De quins mitjans de protecció es disposa per contrarestar-les o eliminar-les?
Com i quan han d’actuar els equips d’emergència?

En aquestes sessions s’ofereix una visió global sobre les possibles emergències i els
mitjans de protecció disponibles, i alhora es posa un èmfasi especial en el protocol
d’actuació de cada equip. Com a criteri general, aquestes sessions s’imparteixen
abans dels simulacres per recordar els procediments i resoldre possibles dubtes.

Aquest any, una vegada fetes les millores contra incendis de l’edifici 901 - Sabadell,
SC, s’ha procedit a elaborar un nou PAU.
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4 Simulacres d’emergències
Els simulacres són una eina que ens permet entrenar el personal, avaluar la seva
resposta i posar a prova els mitjans de seguretat de l’edifici. També ens ofereixen
l’oportunitat de detectar millores i aplicar mesures correctores en benefici de la
seguretat de les persones que desenvolupen la seva activitat en aquests centres. Les
incidències en les comunicacions o en la coordinació operativa són aspectes que
només es poden valorar mitjançant aquest tipus d’exercicis.

Progressivament, el nivell de dificultat dels simulacres es va incrementant, sempre
condicionada al volum d’ocupació, a l’històric de simulacres i a altres consideracions.

Per poder obtenir el màxim de dades i informació, es monitoritza l’exercici a través
d’uns observadors situats de manera estratègica per registrar i controlar els temps i
l’activació dels protocols d’emergències.

14

11

Durant l’any 2018 s’han dut a terme
simulacres, tots amb
una valoració molt bona i amb un conjunt de lliçons apreses. Per
primera vegada, en tres simulacres es van plantejar escenaris
d’emergència que van obligar a confinar les persones dins de
l’edifici. Les emergències no sempre impliquen el desallotjament,
en alguns casos és més recomanable romandre a l’interior de
l’edifici.

Centre de treball

Data

Simulacre a l’edifici de 901 Sabadell, SC, en el punt de
concentració exterior.

3

Simulacre a CBS Madrid, en el
moment en què arriben dues
unitats de bombers.

14

Núm. persones
afectades

Temps
d’evacuació

0200- Rbla Catalunya, Barcelona

22.11.2018

47

4 min 02 s

0901 - Sabadell SC

20.11.2018

1.246

9 min 47 s

2950 - Agua Amarga, Alacant

25.04.2018

365

5 min 32 s

2954 - Passatge Mercader, Barcelona

18.09.2018

98

3 min 57 s

3483 - Vilafranca del Penedès

03.07.2018

85

5 min 33 s

3538 - Archivo La Corredoria, Oviedo

11.12.2018

2

0 min 44 s

3571 - Pintor Sorolla, València

09.11.2018

82

4 min 28 s

3598 - Barcelona, Torre Diagonal

21.03.2018

242

confinament

3390 - CBS 2 Sant Cugat del Vallès

07.10.2018

883

confinament

3607 - CBS Sant Cugat del Vallès

24.04.2018

2.143

confinament

3611 - Arxiu Sallent

09.05.2018

2

0 min 15 s

3700 - Óscar Esplá, Alacant

14.06.2018

761

5 min 58 s

3808 - Ros Casares, València

29.03.2018

63

10 min 00 s

3900 - CBS Madrid

23.05.2018

482

8 min 36 s

3890 - CBS 3 Sant Cugat del Vallès

30.01.2018

184

6 min 54 s

Total

6.685 persones
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Per complementar els simulacres generals, trimestralment hi ha una sèrie d’edificis
que, per la seva altura d’evacuació o el volum d’ocupació, es fan simulacions
internes:
•
•
•
•
•
•
•
•

3598
3607
3700
0901
3534
3536
2950
3900

- Barcelona, Torre Diagonal
- CBS Sant Cugat del Vallès
- Alacant, Óscar Esplá
- Sabadell, SC
- Oviedo, Fruela
- Madrid, Serrano
- Alacant, Agua Amarga
- CBS Madrid

Les simulacions internes van adreçades al personal del centre de control, atès que
tenen un paper clau en la gestió de les emergències. La seva missió és identificar els
punts d’alarma i canalitzar les principals comunicacions, tant internes com externes.
Per mitjà de les simulacions es busca automatitzar els processos d’emergències que
han d’escometre els operadors del centre de control. A vegades també hi participen el
personal de manteniment i els caps d’emergència.
Atès que és una tasca crítica, els operadors del centre de control d’aquests edificis
han de passar un test per verificar el seu coneixement i les seves competències en
matèria d’emergències. Aquest any l’han passat set persones, que s’han incorporat a
aquest col·lectiu, i totes l’han superat de manera satisfactòria.

Capítol 2: Seguretat
Ofereixen un servei que permet que, abans i durant el viatge, la persona
rebi informació sobre recomanacions de seguretat i sanitàries de la ciutat o el país de
destinació, així com alertes en cas d’emergència. Durant el 2018, s’han rebut 339
notificacions, s’han gestionat 178 incidències i s’han detectat 8 incidències amb
viatgers. En cap cas ha suposat cap dany per als empleats del banc.

5 Manteniment
I en darrer lloc, perquè els plans d’autoprotecció siguin eficaços i operatius, cal que
les direccions de Seguretat, Manteniment i Prevenció de Riscos Laborals segueixin
tota una sèrie d’actuacions preventives, cadascuna des del seu perímetre de
responsabilitat:
•
•
•
•
•
•

Visites a centres de treball

La revisió setmanal dels sistemes de megafonia.
La revisió i l’actualització periòdica dels equips d’emergència.
La modificació del contingut del manual basant-se en els canvis que es
puguin produir en un edifici.
La revisió reglamentària dels mitjans de lluita contra incendis i l’aplicació
efectiva del permís de foc.
La revisió periòdica dels desfibril·ladors existents.
El lliurament dels díptics sobre les instruccions d’emergències al
personal extern que visita els centres corporatius del grup BS.

Des del Servei de Prevenció s’han realitzat 119 visites a oficines pels motius que
s’indiquen a continuació:
Motiu de la visita

•

Proporcionar una visió integral de l’estat de la seguretat i la prevenció
dels riscos laborals en el perímetre domèstic.

•

Elaborar i elevar als òrgans de direcció del banc, per a la seva
aprovació, un pla d’actuació de millora continuada sobre les
infraestructures, els processos, els procediments i els protocols de les
activitats crítiques.

•

Supervisar periòdicament el grau d’implementació del pla, així com
determinar noves propostes a implementar com a conseqüència
d’analitzar incidents inesperats.

54

Avaluació higiènica
Avaluació de riscos laborals

1
8

Correcció de l’avaluació de riscos
Incidències
Total

Mensualment, es reuneix el Comitè de Seguretat Integral, que agrupa i alinea els tres
àmbits principals de seguretat del banc. Els seus objectius són:

Núm.

Revisió de les condicions generals

6
50
119

Actuacions de millora en oficines
Des de la Direcció de Manteniment Tècnic, més enllà de les tasques pròpies de
manteniment preventiu (climatització, electricitat, ascensors i mitjans de protecció contra
incendis), es duen a terme un conjunt d’actuacions orientades a millorar les condicions de
treball i l’aplicació dels estàndards de seguretat i d’ergonomia del grup.
S’indiquen les actuacions que tenen una incidència més directa sobre les condicions dels
llocs de treball: redistribucions de llocs, canvi d’aparell d’aire condicionat, etc.

Des de la Direcció de PRL es presenta la planificació de simulacres al comitè,
s’informa sobre el resultat d’aquests i es posen en comú les principals accions de
millora identificades.

Tipus d’actuació
Noves oficines i trasllats
Reformes integrals en oficines
Reformes i millores organitzatives
Renove de caixers i recicladors
Pla Renove climatització

En previsió d’una situació d’emergència que pugui afectar les
zones tècniques crítiques de l’edifici CBS Sant Cugat, a la zona
d’accés s’han instal·lat dos equips d’escapament. Aquests equips
subministren aire durant uns deu minuts perquè la persona pugui
abandonar una zona amb un ambient irrespirable. Malgrat que són
molt fàcils d’utilitzar, es va fer un curs teoricopràctic adreçat al
personal tècnic de manteniment.

Núm.
13
40
401
210
149

Totes aquestes actuacions són al marge de les accions correctores, originades per les
deficiències detectades a les avaluacions de riscos, així com totes les originades per
avisos d’avaria.

Per cobrir les necessitats de seguretat de la plantilla que viatja a
l’estranger, el banc disposa de la llicència d’International SOS.
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Capítol 3: Higiene industrial
Mesuraments ambientals

Deficiències dels llocs de treball

En l’àmbit de treball en oficines, la higiene industrial és una especialitat preventiva més
enfocada a paràmetres ambientals, com uns rangs que es troben en el camp del confort,
ja que, llevat de casos molt excepcionals, no existeixen riscos higiènics.
Durant el procés de l’avaluació de riscos es prenen registres en tots els llocs de treball
dels agents físics que poden influir en la salut de les persones, fonamentalment els
relatius al confort tèrmic, acústic, qualitat de l’aire i condicions lumíniques dels centres de
treball.
Del total de deficiències observades, en les 250 avaluacions de riscos realitzades el 2018,
un 23% d’aquestes deficiències estan vinculades a les condicions ambientals, una
proporció molt similar a la dels anys anteriors.

Nivell d’il·luminació / Ubicació

N. def.

Percentatge

Insuficient

723

67%

Excessiva

196

18%

Insuficient

118

11%

Altres zones Insuficient

47

4%

1.084

100%

Lloc de treball
Arxiu
Deficiències ambientals
Total
Generals centre:
Deficiències generals del local
•

Nivell CO₂-CO

•
•

Humitat relativa
Vel. aire

•

Llocs de treball:
•
•
•

Il·luminació
Temperatura
Soroll
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Les deficiències dels
mesuraments generals del
centre de treball representen
un 8% dels mesuraments
ambientals. En el següent
gràfic es mostra el número de
deficiències detectades
d’humitat relativa, nivells de
diòxid de carboni (CO₂), així
com de la velocitat de l’aire.

Capítol 3: Higiene industrial
Les deficiències ambientals, com que estan integrades a l’avaluació de riscos, es
gestionen i es corregeixen segons els terminis marcats per la metodologia de l’avaluació.
L’estat de gestió de les registrades a les avaluacions d’aquest any és el següent:

Avaluacions higièniques
L’avaluació higiènica és un element de control puntual complementari a les avaluacions de
riscos. En aquest sentit, en el moment en què el SPM és coneixedor d’una problemàtica que
pot estar relacionada amb les condicions ambientals del centre, encarrega una avaluació
higiènica al SPA per prendre mesures i, en cas necessari, aplicar les accions preventives
que es considerin pertinents. En funció de la problemàtica detectada, s’amplien els
paràmetres estàndard que cal valorar, normalment agents microbiològics (bactèries
aeròbies, mesòfiles, fongs i llevats) i partícules en suspensió.
Durant el 2018, s’han dut a terme les següents avaluacions específiques:
Oficina 5470 C/ San Fernando, 72, Santander.
Aquest estudi es va fer el dia 23 de febrer de 2018. L’objectiu de l’estudi era avaluar
l’ambient de l’espai de treball per la presència de fongs, taques i males olors a causa de
diverses inundacions que va patir l’oficina. L’informe conclou que, segons els resultats
obtinguts, no hi ha risc ambiental, malgrat que es van detectar alguns punts fora del rang de
confort tèrmic per una avaria del sistema de climatització d’una zona.

Si ens fixem en el nivell de gestió, al final de l’exercici 2018, de les deficiències detectades
vinculades a les condicions ambientals, se n’han corregit un 73%, se n’han desestimat un
9% (tot i que aviat es canviaran les lluminàries) i en queden un 18% pendents de resoldre.
No obstant això, tenint en compte la metodologia d’avaluació, és important no només que
es corregeixin les deficiències, sinó que es facin dins del termini establert. En aquests
termes, de les 879 deficiències corregides, el 96% s’han resolt dins del termini establert.

Oficina 7442 Pl. Bailén, 8, Màlaga.
L’avaluació es va fer el dia 19 de març de 2018. L’objectiu era avaluar la qualitat ambiental a
l’interior de l’oficina a causa de les molèsties per males olors manifestades pels treballadors.
A més de prendre registres i mostres ambientals, es va inspeccionar l’estat del sistema de
climatització. Les dades obtingudes no mostraven condicions desfavorables en relació amb
la qualitat de l’aire interior del local.

Adquisició de nous equips
Durant el 2018, s’ha dotat la Direcció de PRL de quatre nous equips de mesurament.

Intervencions 3D (desinsectació, desinfecció i desratització)
Aquest tipus d’intervencions, que impliquen la utilització de productes amb un termini de
seguretat aplicats al medi ambient i que comporten un nivell de risc elevat, cal que es
facin sota un control estricte, respectant en tot moment el conjunt de mesures preventives
recollides en el protocol intern que el regula. Prèviament a l’aplicació d’un tractament 3D,
sempre s’estudien tècniques alternatives que no impliquin la utilització d’aquests
productes amb termini de seguretat.
Durant el 2018, s’han fet tres actuacions 3D, concretament a l’of. 0254 Arenal (Balears), a
l’of. 5394 Mutxamel (Alacant) i a l’edifici 3700 Óscar Esplá, 3a planta (Alacant). En cap
cas s’han produït incidències ni durant ni després del tractament.
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Sonòmetre

Analitzador qualitat d’aire

Anemòmetre

Luxímetre

Capítol 4: Vigilància de la salut
La vigilància de la salut és el conjunt d’activitats encaminades
a protegir la salut i a prevenir les malalties derivades del
treball. Una d’aquestes activitats consisteix a fer
reconeixements mèdics o exàmens de salut específics d’acord
amb els riscos del lloc de treball.

Reconeixements mèdics
S’han fet 7. 663 reconeixements mèdics (en endavant, RM), distribuïts de la manera
següent:

La vigilància té un doble objectiu:

7.663

1. Sobre la persona (vigilància individual):

RM periòdic

6.993

8.519

7.196

366

400

62

52

Identificació de treballador especialment
sensible (en endavant, TES)

RM valoració TES

15

22

15

Avaluació de l’aptitud

Total

7.383

8.969

7.663

•
•

Valoració global de salut col·lectiva

•

Elaboració d’estudis epidemiològics

•

Avaluació de l’eficàcia de les estratègies preventives

•

Realització de campanyes preventives

•

Aportació de dades per a l’avaluació de riscos

•
•
•
•
•
•

DT Nord-oest: CUALTIS
DT Nord: VALORA PREVENCIÓN
DT Centre: QUIRÓN Prevención
DT Sud: QUIRÓN Prevención
DT Catalunya: ASPY
DT Est: CUALTIS

D’altra banda, s’han fet 400 reconeixements d’inici a l’activitat i 52 reconeixements
mèdics després d’IT prolongades (IT superior a dotze mesos). Quan una persona
comunica al SPM una possible especial sensibilitat a algun risc del seu lloc de treball,
el SPM el deriva al SPA per a la realització d’un RM de valoració de TES. En total
s’han programat 15 reconeixements per aquest motiu.

EGARSAT, ASPY i PREVINT*

* SPA incorporat l’1 de gener.

• La convocatòria s’inicia un mes abans que l’any anterior, cosa
que permet als SPA començar les citacions amb més antelació.
• Total persones convocades al RMP: 12.439 (73,20% de la
plantilla).
• Total d’acceptacions: 9.428 (75,79% de la plantilla convocada).*
• Total de persones que no contesten (no marca acceptació ni
renúncia a l’aplicació): 2.165 (17,40%). Una vegada finalitzat el
termini de resposta, es va identificar el col·lectiu que no havia
contestat i se li va remetre un correu recordatori en el qual
s’ampliava tres dies més el termini per marcar la seva resposta a
l’aplicació.
* Cal indicar que Quirón Prevención, l’àmbit d’actuació de la qual recau a les DT Centre
i Sud, només ha dut a terme el 43% dels reconeixements mèdics periòdics que tenia
programats. La causa d’això són les múltiples incidències que s’han produït durant
l’any a conseqüència del procés d’integració dels SPA que configuren el grup. Per
abordar aquesta situació, s’ha rescindit el seu contracte amb data 31 de desembre i
s’ha assignat una partida pressupostària perquè el nou servei de prevenció aliè amb el
qual es concerti el servei en aquestes dues territorials a partir de l’1 de gener de 2019
assumeixi la realització d’aquests reconeixements.

FILIALS:
•

RM d’inici

La convocatòria dels reconeixements mèdics periòdics (en endavant, RMP) es va
iniciar el dia 19 de gener i el termini per marcar la resposta (acceptació o renúncia) va
acabar el 31 de gener. Respecte a la campanya anterior cal destacar:

•

BANC SABADELL:

SPA

2018

10

RM

Aquesta activitat està externalitzada amb els serveis de prevenció aliens (SPA)
distribuïts per territorials, en tot l’àmbit nacional.
Seguint amb l’objectiu de reduir les tasques de gestió i de millorar la qualitat dels
serveis prestats, s’ha reduït el nombre de SPA que presten aquest servei dins del
grup, i s’ha passat de set serveis de prevenció aliens a sis. El 31 de desembre es
rescindeix el concert amb Medycsa i s’incorpora CUALTIS a la DT Nord-oest.

6 SPA11

2017

365

Detecció precoç d’alteracions

2. Un altre de més general, sobre el col·lectiu de la plantilla (vigilància col·lectiva):

Plantilla

2016

RM després IT prolongada

•

Trabajador

Tipus de RM
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Capítol 4: Vigilància de la salut
Per valorar la qualitat i la satisfacció dels serveis prestats pels SPA quant als reconeixements
mèdics, s’ha enviat una enquesta al 81% de la plantilla que ha fet el RM. Un total de 6.207
enquestes enviades. El treballador, un cop realitzat el reconeixement, rep un correu electrònic
amb un enllaç en el qual ha d’entrar i marcar les seves respostes. Els resultats obtinguts
permeten detectar i corregir possibles incidències.

L’activitat principal de la plantilla del grup és el treball d’oficina (usuari de PVD), i
només hi ha un percentatge minoritari del personal que fa activitats més
específiques, els anomenats col·lectius específics: xofers, personal de l’oficina
mòbil, personal amb activitats de maneig de carretons elevadors i treballs en
altura, cuiner/cambrer, ordenança, conserge, gestors telefònics (Contact Center) i
correspondència.

ÍTEMS

Per abordar d’una manera més específica la vigilància de la salut del
col·lectiu de treballadors d’oficina, s’ha implantat una classificació de llocs,
en funció de quatre paràmetres: si treballa a la xarxa d’oficines o als SC, si és un
mànager amb personal al seu càrrec, si condueix de manera habitual durant la
jornada laboral i si ocupa el lloc de caixa a la xarxa d’oficines. Amb aquests
paràmetres, s’identifiquen cinc llocs per a la xarxa d’oficines i quatre per als SC, i
s’apliquen protocols específics per a cadascun. D’aquesta manera, es focalitza
molt millor la vigilància sobre la salut de la plantilla d’estudi.

6.207
enquestes

El 99,79% de la plantilla reconeguda ha sigut apta per al desenvolupament de les
tasques habituals del lloc de treball. En dinou casos s’ha emès un apte amb
restriccions a tasques concretes i específiques del lloc, i en dos casos s’ha
declarat no apte per fer les tasques del lloc de treball.

Qualificació d’aptitud
Aptes*
Aptes amb restriccions
No aptes
Total

Tracte/atenció rebuda
Temps d’espera a les instal·lacions
Temps de lliurament de l’informe mèdic
Estat de les instal·lacions i de l’equipament del centre
Detecció de patologies que no coneixia (nou ítem)*
Camp de lliure disposició per comunicar qualsevol
incidència o millora a tenir en compte
Valoració global del servei

* El 18% de la plantilla enquestada assenyala que li han detectat un problema de salut que
desconeixia.

Número

Pel que fa a la valoració global del servei, les respostes de: “Molt bona” i “Bona” suposen el
84% de les respostes.

7.642
19
2
7.663

* El metge del treball, en funció de la valoració de l’estat de salut de la persona i
dels riscos del lloc de treball, pot emetre recomanacions, tant personals com
laborals, que no impedeixen seguir fent les tasques del lloc de treball:
•

Recomanacions personals: la persona pot realitzar les tasques habituals del
lloc, però complint amb les mesures prescrites pel metge per salvaguardar la
seva salut.
• Recomanacions laborals: impliquen l’adaptació de l’entorn laboral per realitzar
. les tasques pròpies del seu lloc de treball per motius de salut. Per exemple,
models de cadires més ergonòmiques, ratolins verticals, dispositius auriculars,
pantalles de més polzades, carretons per transportar monedes, etc.

Totes les incidències detectades, tant a través dels qüestionaris com de l’OAE, han estat
traslladades al SPA corresponent per al seu coneixement i gestió.

.
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Capítol 4: Vigilància de la salut
Gestió de l’especial sensibilitat
Un percentatge molt alt de les incidències rebudes a través de l’OAE i a través
dels qüestionaris estaven relacionades amb la qualitat del servei prestat per
Quirón Prevención, a causa del procés d’integració dels SPA que configuren el
grup. Aquestes incidències estan relacionades amb problemes en les citacions,
proves de reconeixement no realitzades, centres tancats, retards en les visites a
les seves instal·lacions, retards en l’emissió d’informes i certificats d’aptitud (per
problemes en la seva plataforma informàtica), etc.

El personal sanitari dels SPA, a través dels RM, identifiquen el
personal especialment sensible, i emeten, en cas necessari, en el
certificat d’aptitud les mesures preventives o de protecció
necessàries per millorar les condicions de treball o adaptar els seus
llocs de treball d’acord amb la seva sensibilitat especial, ja sigui per
limitar algunes de les tasques del seu lloc de treball o per introduir
alguna millora en les condicions de treball.

Per tractar totes aquestes incidències s’han celebrat reunions amb Quirón
Prevención al llarg de l’any, amb l’objectiu d’abordar la situació i prendre mesures.
Davant la impossibilitat de poder donar una solució als problemes, s’ha decidit
rescindir el concert amb data 31 de desembre de 2018.

Per a les embarassades, s’estableixen mesures
preventives en relació amb els riscos específics del seu lloc
de treball, que es comuniquen a les empleades quan
informen del seu estat de gestació a la bústia de vigilància
de la salut. En aquells casos en els quals les condicions de
treball puguin suposar un risc per a l’embaràs o la lactància
i no es pugui fer un canvi de lloc de treball, es remetrà
l’empleada a la mútua d’accidents per tramitar la prestació
de risc durant l’embaràs.

Durant el 2018, s’han portat a terme actuacions de millora en la qualitat del servei
prestat pels SPA per solucionar les incidències i les necessitats detectades durant
el 2017:
•

En els centres de treball de Sabadell SC, CBS II i III, i Torre
BancSabadell, ASPY Prevención ha dut a terme el reconeixement
mèdic en dues fases per millorar la qualitat del servei. Una primera
fase, en què el personal d’ASPY es desplaça a instal·lacions del
banc, per fer extraccions de sang en el centre de treball, i una
segona fase, que engloba la resta de proves del reconeixement, que
es duu a terme a la instal·lacions d’ASPY. Això suposa un doble
benefici: d’una banda, ja no és necessari que la persona hi hagi
d’anar en dejú, i de l’altra, el dia de la cita el metge informa dels
resultats de l’analítica.

L’adaptació dels llocs de treball de les persones amb alguna discapacitat reconeguda
superior al 33% es valora de manera individual, atès que les causes que motiven la
discapacitat són molt diverses i cal valorar cada cas de manera particular per adaptar-lo a
les seves necessitats.
Tipus d’actuació
Prestacions risc embaràs

•

•

Així mateix, ASPY Prevención ha millorat la seva plataforma
informàtica, cosa que ha suposat més agilitat a l’hora d’enviar els
informes mèdics a la plantilla, per tant, una disminució de les
demores en la recepció dels informes, i una millor explotació de les
dades col·lectives de salut (estudis epidemiològics).
La incorporació de Cualtis com a servei de prevenció aliè a la DT
Nord-oest ha suposat una millora en la qualitat del servei en aquest
àmbit d’actuació. Disposa d’una xarxa de centres propis molt més
àmplia en tot el territori, gràcies a la integració anys enrere de l’antic
servei de prevenció de Mutua Gallega, amb àmplia implantació en el
territori. Això es tradueix en més agilitat en les citacions, més
rapidesa en l’emissió d’informes mèdics i millors instal·lacions per
ser atès.

Nº
8

Avaluació de nous casos de discapacitat > 33%

12

Reavaluació de casos de discapacitat > 33%

43

Adaptació llocs de treball TES, en funció de les
recomanacions laborals emeses en la qualif. d’aptitud

94

Total

157

En les situacions en què el personal pugui estar sotmès a nous riscos, com ara els
centres de treball afectats per obres, reformes o tractaments 3D, s’informa de les
mesures preventives generals que cal aplicar durant l’actuació perquè ningú es vegi
afectat pels nous riscos. En el cas de persones amb alguna sensibilitat especial, es
prenen les mesures preventives addicionals personalitzades en funció de cada cas.
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Absentisme general
Inclou els absentismes amb IT i sense IT tant de contingència comú (malaltia comú i
accident no laboral) com de contingència professional (AT/MP). Les dades de l’índex de
prevalença (nombre de treballadors amb absentisme/plantilla) i gravetat I (nombre de
jornades perdudes/jornades existents) segueixen la mateixa tendència que en anys
anteriors, malgrat que els valors del 2018 se situen lleugerament per sobre de la mitjana
dels anys anteriors. L’índex de prevalença total anual ha sigut del 4,93 i el de gravetat I
del 2,73.

Respecte a l’any anterior, l’índex de prevalença i el de gravetat han augmentat
lleugerament, però han mantingut la mateixa tendència al llarg de l’any.

ÍNDEX DE PREVALENÇA

A continuació es detallen els gràfics dels índexs de prevalença i gravetat mensuals en
comparació amb la mitjana dels anys 2010-2017 en el mateix període.
ÍNDEX DE PREVALENÇA
.

.

ÍNDEX DE GRAVETAT

ÍNDEX DE GRAVETAT

.
.

.
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El nombre de noves baixes iniciades en el mes també ha incrementat respecte a
l’any anterior.

Cada un d’aquests processos s’ha analitzat tenint en compte les dades de gènere (home,
dona) i edat (< 31, entre 31-44 i > 44 anys). D’aquesta manera es pot identificar i analitzar
detalladament quin col·lectiu és el més afectat.
Els casos d’IT que s’inclouen a l’estudi són els:
• iniciats en un període anterior a 2018 que han sigut alta durant l’any en curs;
• que han sigut baixa i alta durant el 2018.
No s’hi inclouen les IT iniciades durant el 2018 que no han sigut alta en data 31 de
desembre de 2018 (per no disposar de data d’alta i no conèixer la durada de la IT), ja que
aquests casos s’inclouran en estudis posteriors.

Els processos de durada molt curta i curta suposen el 76,39% (un 3% més que l’any
anterior) respecte al total de les baixes, mentre que els processos de durada mitjana i
llarga suposen el 9,52% i el 14,09%, un 2% i 1% menys, respectivament, respecte a l’any
anterior.

.

Del total de processos de baixa per IT, les derivades de contingència comú són
majoritàries respecte a les de contingència professional.
A continuació s’analitzen les dades d’IT (processos amb baixa mèdica), tant
de contingència comú (malaltia i accident no laboral) com de contingència
professional (AT/MP), tenint en compte la durada dels processos:
Molt curta: inferior a 5 dies naturals.
Curta: de 5 a 30 dies naturals. Aquest procés s’ha subdividit en dos trams per
facilitar-ne l’estudi:
• Curta 1: 5-15 dies naturals.
• Curta 2: 16-30 dies naturals.
Mitjana: de 31 a 60 dies naturals.
Llarga: de 61 o més dies naturals.

11
SPA

.

RM
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HOMES
Del percentatge d’IT, el 36,87% correspon homes i el 63,12% a dones.
Pràcticament no ha variat respecte a l’any anterior (36,49% i 63,51%,
respectivament).

Respecte al total de dones, el percentatge d’absentisme de les menors de 31 anys
suposa l’1,99%, entre 31-44 anys, el 53,56% (un 7% menys que l’any anterior) i les
més grans de 44, el 44,44%, (un 9% més que l’any anterior). En aquest cas, el
percentatge més elevat es troba en el col·lectiu entre 31-44 anys.
Si relacionem el nombre d’IT per gènere respecte a les dades plantilla, el 25,62%
dels homes ha tingut alguna IT al llarg de l’any, mentre que en el cas de les dones
ha sigut el 43,88%.

DONES

Tant en els homes com en les dones, els processos de durada molt curta són
els que tenen un nombre més gran de casos. Per contra, els processos de
durada mitjana són els que representen el nombre de casos més baix.
Respecte al gènere, els homes tenen un percentatge més alt d’absentisme en
la franja d’edat > 44 anys, amb un 64,02% (un 5% més que l’any anterior). El
segueix el tram d’edat entre 31-44 anys, amb un 32,43% (un 4% menys que l’any
anterior), i el percentatge més baix està en el tram de < 31 anys, amb un 3,55%. En
general, continua la mateixa tendència que l’any anterior.
.
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Les dades comparatives de l’absentisme del grup amb els índexs d’absentisme del sector
serveis i del corresponent al mateix CNAE són les següents:

El GBS està associat amb vuit mútues d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social (en endavant, MATMPSS), que donen
cobertura a tot l’àmbit nacional. Des d’inicis del mes de gener, coincidint amb les
dates de venciment de cadascuna d’elles, s’ha iniciat un projecte de reducció i
redistribució de mútues en el territori nacional per millorar la gestió i l’atenció a la
plantilla (millor xarxa assistencial en cada territori).
El seguiment de la IT per contingència comú (en endavant, CC) i contingència
professional (en endavant, CP) són gestionades per les mútues col·laboradores
amb la Seguretat Social. Les mútues contacten amb els empleats durant els primers
dies de la baixa per seguir el procés d’IT, gestionar la seva prestació i prestar atenció
per a la realització de proves diagnòstiques, tractaments terapèutics i rehabilitadors
(previ consentiment del treballador i de la Seguretat Social) amb la finalitat d’evitar
que els processos d’incapacitat temporal es prolonguin innecessàriament.
Els controls i els reconeixements mèdics que pugui proposar la mútua són obligatoris
per al personal en situació d’IT. Aquests els porten a terme personal mèdic qualificat
amb especialistes dels diferents camps de la medicina. Els motius més freqüents
d’incapacitat temporal per contingència comú són patologies infeccioses, trastorns
musculoesquelètics, lesions traumatològiques i processos psiquiàtrics/psicològics. En
aquests últims camps les diferents mútues d’accidents disposen de professionals
qualificats i ofereixen els millors traumatòlegs, experts en rehabilitació i psicòlegs des
de les primeres visites amb l’objectiu de facilitar la recuperació de les persones
afectades.

Actuacions mútua seguiment CC

Núm.

Assistències i visites amb especialistes

3.218
90

Proves diagnòstiques
Sessions de rehabilitació
Sessions de psicologia
Intervencions quirúrgiques
Total

De les dades publicades sobre l’absentisme de nivell general, en tots els sectors es
desprèn una tendència a l’alça en els darrers anys. De l’any 2000 al 2007 hi ha un ascens
progressiu de l’absentisme, del 2007 al 2013 hi ha un descens important i a partir del
2013 hi ha una tendència a l’alça, l’any 2017 es torna a valors del 2007, en el sector
serveis (valors màxims).

348

El grup BS, encara que amb un petit increment de l’índex d’absentisme, es manté per
sota dels valors del sector serveis i de la secció de CNAE corresponent (sector k).

129
2
3.787
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Epidemiologia laboral

•

Divulgació del Manual d’ergonomia: amb la finalitat de divulgar el Manual d’ergonomia i
sensibilitzar la plantilla sobre els beneficis d’una configuració adequada del lloc de treball i
uns hàbits posturals correctes, el SPM ha coordinat amb els SPA la incorporació d’un text,
dins les recomanacions de l’informe mèdic que fan arribar al treballador, en el qual s’indica la
necessitat de consultar el Manual d’ergonomia disponible a la intranet, a través de Proteo >
Àrea de l’empleat > Prevenció de riscos laborals > Ergonomia, perquè el personal adeqüi el
seu lloc de treball d’acord amb les recomanacions d’aquest manual.

•

Millores quant a l’ergonomia dels equips i condicions que configuren el lloc de treball. Vegeu
l’apartat d’ergonomia.

Els reconeixements mèdics*, l’accidentabilitat i l’absentisme
són fonts d’informació per vigilar la salut de la
plantilla.
* Els estudis epidemiològics del 2018 encara no estaven
disponibles per part dels SPA a la data d’emissió d’aquesta memòria, per aquest
motiu no se n’han publicat els resultats.
Per valorar les dades d’aquestes fonts d’informació, cal tenir present diversos
factors: la mitjana d’edat de la plantilla ( aprox. 48 anys), el caràcter sedentari dels
treballs d’oficina i els riscos principals d’aquesta activitat, relacionats amb fatiga
ocular, trastorns musculoesquelètics i càrrega mental.
Les dades epidemiològiques del 2017 derivades de reconeixements mèdics, i les
dades emeses per les mútues sobre les causes de l’absentisme van concloure
que tant la salut general com la laboral de la plantilla no presentaven alteracions
rellevants que requereixin intervencions col·lectives específiques, ni desviacions
significatives en l’estat de salut dels treballadors respecte a poblacions de
característiques similars.

Tallers de benestar psicoemocional i mindfullness: impartits a Madrid per la mútua
Fremap com a experiència pilot.
Les tècniques que s’imparteixen suposen nombrosos beneficis a les
persones que les apliquen en el seu dia a dia. A més, d’ajudar a
desenvolupar habilitats per gestionar l’estrès, aquestes tècniques permeten
treballar millor les emocions. Ajuden a tenir un millor estat físic i emocional.
En l’àmbit laboral, afavoreixen la creació d’hàbits de treball, la capacitat de
concentració, la creativitat i la millor gestió de les situacions estressants

Tot i així, amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció de patologies, difondre la
promoció de la salut a tots els treballadors de l’entitat i fer que els empleats se
sentin millor, s’han fet millores ergonòmiques en les condicions de treball i
activitats per a la promoció de la salut, en col·laboració amb les mútues
d’accidents de treball, els serveis de prevenció aliens i Employer Branding,
empresa saludable (Sabadell Life).
•

•

Tallers d’esquena en els centres de treball,* impartits per les mútues
col·laboradores de la Seguretat Social, per sensibilitzar i formar sobre la
importancia de mantener una correcta higiene postural, tant en l’àmbit laboral
com en les activitats de la vida quotidiana. Aquests
tallers s’acompanyaven d’una part pràctica en què es feien
exercicis d’enfortiment i estirament de la musculatura, amb la
.
finalitat d’evitar lesions d’origen musculoesquelètic. Aquests
tallers s’han impartit a CBS Madrid, edif. Fruela, CBS Sant
Cugat, Alacant, Óscar Esplá i edif. Avenida.

Tallers de primers auxilis en centres de treball,* impartits pel SPM i el SPA,
per donar a conèixer les actuacions de primers auxilis i suport vital
bàsic a la plantilla davant d’una emergència mèdica, com ara una
aturada cardiorespiratòria o una obstrucció de la via aèria. S’hi inclou
una part pràctica amb maniquí, per a la RCP, un simulador
DEA, per mostrar-ne l’ús i l’aplicació, i una armilla Hemlich,
per practicar la maniobra de desobstrucció de la via aèria.
Aquests tallers s’han impartit en els centres següents: CBS Madrid,
edifici Oviedo, Fruela, 0901 SC Sabadell, Sabadell, pl. Sant Roc 20 i 21, 3598 Torre
BancSabadell, 2170 Santiago de Compostel·la, 3636 San Sebastià, avda. Libertad, 7012
Barcelona, Travessera de les Corts, 0046 Vilafranca del Penedès, OP.

* Per a més informació consulteu el capítol de formació.

.
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A través del Sabadell Life, s’han organitzat activitats que promouen la pràctica de
l’exercici físic, l’alimentació saludable i els actes solidaris:
•

•

•

•

Tornejos de pàdel, futbol, bàsquet i golf entre els empleats, així com la participació en
diverses curses populars.

•

Tant el CBS Sant Cugat com el CBS Las Tablas, on treballen gairebé 3.000 persones,
disposen de gimnàs corporatiu, subvencionat parcialment per l’empresa, a disposició
dels empleats.

•

Campanyes d’alimentació saludable: sota el guiatge d’Aramark, la concessionària dels
restaurants en els centres corporatius, s’han dut a terme diverses campanyes
d’alimentació saludable, que s’han traslladat a Sabadell Life, la xarxa social interna
per a empleats, perquè estiguin disponibles per a totes les persones que treballen en
el grup (vegeu apartat notícies de Sabadell Life). Durant el 2018, cada mes s’ha
publicat una notícia parlant de les propietats dels aliments en funció del seu color.
Aquell dia Aramark s’encarregava d’elaborar un menú saludable amb ingredients del
color que tocava aquell mes.

•

Donació de sang: set jornades de donació de sang a Barcelona, Madrid, Oviedo i
Alacant durant el 2018, amb un resultat de 234 donacions.

Traiwalker: una prova esportiva i solidària en la qual, en equips de quatre persones i
dos suports, s’han de recórrer 100 km en menys de 32 hores. Prèviament l’equip ha
d’haver recaptat 1.500 euros en benefici d’Intermon Oxfam per lluitar contra la
pobresa en països en vies de desenvolupament. El 2018 van participar-hi 40 equips
de Banc Sabadell, formats per 240 persones.

Transpirenaica Social Solidaria: 19 persones de Banc Sabadell van recórrer diferents
trams de la ruta que va des d’Hondarribia fins al Cap de Creus a través dels Pirineus
amb joves en risc d’exclusió social, amb l’objectiu que aquests joves tinguin una nova
oportunitat.

Inspiring Games: una competició esportiva interempreses que consta de dues fases:
una en línia, en la qual els participants sumen quilòmetres de manera individual a
través de dispositius wereables, i una altra offline, en la qual els empleats de Banc
Sabadell van competir per equips i van guanyar a Madrid la resta d’empreses
participants. Igual que en el cas anterior, també té un component solidari.
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Ergonomia
L’ergonomia és aquella especialitat preventiva que s’orienta a adaptar els espais i les
condicions de treball a les persones.

Segons els protocols i els criteris establerts, el 2018 s’han subministrat els diferents
elements de treball especials, detallats a continuació, per millorar l’entorn de treball de
la persona:

Per això, és important conèixer i identificar quines són les tasques principals que ha de
realitzar la plantilla, el seu repartiment a la jornada, el disseny del mobiliari, les condicions
ambientals en què es desenvolupa l’activitat, els equips de treball que s’utilitzen, etc., és
a dir, tot allò necessari per al correcte exercici de l’activitat laboral. L’ergonomia facilita
que l’activitat laboral es faci amb comoditat, sense postures forçades, i permet els canvis
posturals i els descansos del personal.
Manual
PAUde
Les avaluacions de riscos actuen com a element clau en el procés, així com
d’eina
correcció sobre les condicions ergonòmiques dels llocs de treball. El seguiment periòdic
Comunicación
Registro permet garantir
de les accions correctores derivades de les avaluacions
l’adequació en
oficial
S
els terminis previstos en el Pla de prevenció.

Material

Unitats

Reposacanells de ratolí (1)
Reposacanells de teclat

417

Elevador de pantalla

390

Reposapeus
1.

Preventivas/
Correctoras
El SPM participa i col·labora activament
i es coordina amb les direccions de Compres,

2.

Obres i Manteniment, Gestió d’Espais i End Users IT Services en el procés de selecció
d’equips i mobiliari per aportar les consideracions tècniques i de disseny que afecten la
seguretat i la salut de la plantilla, n’homologuen la seva adequació, resolen incidències
detectades i validen el disseny i la configuració dels llocs de treball.

21

Diademes auriculars telefòniques (2)

Carretó de transport de moneda

En les nostres actuacions als centres de treball s’apliquen els criteris d’ergonomia
recollits en la normativa específica, en els diferents protocols i acords interns, i en els
estudis fets pel mateix SPM.
Acciones

237

33
387

Durant el 2018 s’han deixat de subministrar estoretes del ratolí, ja que tots són
òptics i no en necessiten. Ara se serveixen reposacanells de gel a les persones
que ho requereixin per patologies.
En centres corporatius per a personal amb alt impacte en aquesta tasca.

A l’intranet es pot consultar el Manual d’ergonomia, document en el qual s’ofereixen
criteris i solucions concretes i pràctiques sobre higiene postural, configuració del lloc de
treball, etc. També hi ha els manuals de regulació dels diferents models de cadires que
s’utilitzen al banc per poder-les adaptar a les necessitats de cada persona.

Així mateix, s’examinen els problemes ergonòmics que plantegen algunes persones a
títol individual (especial sensibilitat) i es proposen les solucions necessàries per adaptar
el lloc de treball o dels continguts de les tasques a les característiques d’aquestes
persones.
Cal destacar que s’han complert íntegrament els objectius dels plans Renove:
•

•

Pla Renove de pantalles en oficines: s’han substituït 3.932 pantalles de
17” per altres de noves de 23” i millors prestacions ergonòmiques. Com a
acció derivada d’aquesta, també s’han substituït en llocs de caixa 709
pantalles de 15” per pantalles de 17”, la qual cosa suposa una millora en
les condicions de treball sense penalitzar les reduïdes dimensions d’aquest
lloc de treball.
També s’ha canviat un total de 101 dispensadors recicladors, dels
quals 74 dins del Pla Renove i 27 per substituir models menys ergonòmics.
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Amb tot això, aconseguim un doble objectiu: el confort físic (s’eviten sobrecàrregues,
lesions i possibles accidents de treball o baixes per malaltia), cosa que proporciona
més protecció de la salut de les persones, i el confort psicològic, del qual es deriva una
millora de la satisfacció i de la sensació de benestar de l’usuari.
Moltes vegades la diferència entre un bon dia i un mal dia és l’actitud amb què es
percep. El disseny ergonòmic correcte dels llocs de treball i del contingut de les
tasques incrementa el grau de satisfacció i influeix positivament en l’actitud.

Capítol 5: Ergonomia i psicosociologia
Psicosociologia

Aquest any s’inicia una nova planificació d’avaluacions psicosocials, que finalitzarà el
2022, amb les novetats següents:

Els riscos psicosocials fan referència a les condicions presents en una situació laboral
que estan directament relacionades amb l’organització, el contingut del treball i l’execució
de la tasca, i que tenen capacitat per afectar tant el benestar com la salut (física, psíquica
i social) del treballador, així com el desenvolupament de la feina.
L’any passat va finalitzar el primer estudi quinquennal d’avaluacions psicosocials
planificades per al període 2013-2017.

•

Les avaluacions es duen a terme per àmbits territorials complets i no per
províncies.

•

El servei de prevenció aliè Cualtis és el nou proveïdor encarregat de la gestió de
les avaluacions des del juny del 2018.

•

Aplicació de la nova versió de l’F-psico 4.0 per als estudis fets a partir de l’últim
semestre del 2018. Les novetats més significatives de la nova versió són:
Adaptació al català, eusquera, gallec, anglès i castellà.
Canvis en el software de gestió per a l’explotació de les dades.

Manual PAU
Registro
S

2013

Comunicación
oficial

2013
Acciones
Preventivas/
Correctoras

2017

2014
2015
2016
2017

2018

2018: BS DT
Catalunya i Nord-oest
(xarxa)
2019: BS DT Nord i
Sud (xarxa), i SC
2020: BS DT Centre
(xarxa)

2022

Al llarg del període es va complir amb la planificació establerta, a excepció de l’estudi
d’avaluació psicosocial de les filials BANSABADELL SECURITIES SERVICES, S.L. i
BANSABADELL MEDIACIÓN, OP. BAN-SEG. VINC. G. SABADELL, S.A., que
estaven previstes per a l’últim trimestre del 2017, però es van posposar al febrer del
2018 per no coincidir amb el llançament de l’enquesta Great Place To Work a tota la
plantilla.

2021: BS DT Est
(xarxa)
2022: filials

Els resultats de les avaluacions es detallen a les pàgines següents.
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Metodologia i participació

Resultats

El mètode d’avaluació de riscos emprat es basa en l’aplicació d’un qüestionari
d’avaluació de factors psicosocials (F-PSICO), dissenyat per l’Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball (INSST), a partir de nou factors relacionats amb l’entorn
laboral.

Els resultats generals es valoren en diferents colors en funció del nivell de risc: adequat
(verd), millorable (groc), elevat (taronja) i molt elevat (vermell).

A continuació es detallen les dades dels estudis realitzats. Cal destacar molt positivament
el percentatge de participació de cadascun.

AVALUACIONS PSICOSOCIALS 2018

SABADELL
Manual PAU
BANSABADELL
ASSET
SECURITIES
MANAGEMENT,
Registro
SERVICES, S.L.Comunicación
S.A., S.G.I.I.C.

Àmbit d’estudi
Data d’inici de l’estudi

Autonomia
Càrregues de treball

F-psico 3.1

Servei de prevenció aliè que realitza l’estudi
Acciones
Preventivas/
Correctoras

Demandes psicològiques

Quirón Prevención
(MC s’integra dins del grup)

Varietat-contingut
Supervisió-participació

Tota la plantilla

Interès pel treballador

05.02.2018

12.02.2018

Desenvolupament de rol

Cens

101

115

Relacions i suport social

Enquestes contestades

79

75

78%

65%

% participació

BANSABADELL SABADELL ASSET
SECURITIES MANAGEMENT, S.A.,
SERVICES, S.L.
S.G.I.I.C.

Temps de treball

oficial

S

Metodologia

Factors de risc avaluats. Resultats
generals.

L’avaluació de riscos psicosocials dels empleats del GBS de les DT Catalunya i
Nord-oest es fa amb CUALTIS, com a nou proveïdor, i s’aplica la nova versió de l’Fpsico 4.0.

Factors de risc avaluats. Resultats
generals.

DT Catalunya

Temps de treball
AVALUACIONS PSICOSOCIALS 2018

DT Catalunya

Metodologia

Autonomia

DT Nord-oest

Càrregues de treball

F-psico 4.0

Demandes psicològiques
Servei de prevenció aliè que realitza l’estudi

CUALTIS

Àmbit d’estudi
Data d’inici de l’estudi

Varietat-contingut

Xarxa oficines

Supervisió-participació

03.12.2018

Interès pel treballador

Cens

3.728

1.089

Desenvolupament de rol

Enquestes contestades

2.629

778

Relacions i suport social

% participació

71%

71%
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1.294

encuestas

DT Nord-oest
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Glossari

Dels nou factors de risc avaluats, les càrregues de treball i la supervisió-participació
són els dos paràmetres que tenen una valoració més desfavorable.

ACC:
AT:
CAE:
CC:
CA:
CNAE:
CP:
CESS:
DEA:
DORR:
DOT:
DP:
DSG:
DT:
MP:
ES:
ETT:
GBS:
GCS:
IT:
MATMPSS:
OAE:
PAU:
PRL:
PVD:
RCP:
RM:
RMP:
RPSO:
SC:
SPA:
SPM:
TES:
UBS:

Càrrega de treball
Per càrrega de treball s’entén el nivell de demanda de treball a la qual ha de fer front
el treballador, és a dir, el grau de mobilització requerit per resoldre allò que exigeix
l’activitat laboral, amb independència de la naturalesa de la càrrega de treball
(cognitiva, emocional).
Aquest factor de risc té en compte les qüestions següents:
Manual PAU

Pressions de temps
Esforç d’atenció
Quantitat i dificultat de la tasca

Registro
S

Comunicación
oficial

Efecte de les interrupcions durant la feina
Supervisió/participació

Acciones

Preventivas/
Aquest factor recull dues formes
de les possibles dimensions del control sobre el
Correctoras
treball:

1.

La supervisió es refereix a la valoració que fa el treballador del nivell de
control que els seus superiors immediats exerceixen sobre aspectes diversos de
l’execució de les tasques.

2.

La participació explora els diferents nivells d’implicació, d’intervenció i de
col·laboració que el treballador manté respecte a diferents aspectes de la seva
feina i de l’organització, com ara canvis en equips i materials, nous productes,
en la direcció, contractacions de personal i participació en l’elaboració de
normes i mètodes de treball.

Cal matisar que, tal com estan definides les preguntes en el qüestionari psicosocial,
a la gran majoria d’estudis psicosocials s’obtenen respostes desfavorables en els
ítems relacionats amb la participació, no obstant això, a les preguntes referents a
supervisió en la mostra avaluada s’han obtingut respostes en zona adequada.
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Accident
Accident de treball
Coordinació d’activitats empresarials
Contingència comú
Comunitat autònoma
Codi nacional d’activitats empresarials
Contingència professional
Comitè Estatal de Seguretat i Salut
Desfibril·lador extern automàtic
Delegat d’Organització i Recursos Regional
Delegat d’Organització Territorial
Delegat de Prevenció
Direcció de Serveis Generals
Direcció Territorial
Malaltia professional
Especial sensibilitat
Empresa de treball temporal
Grup Banc Sabadell
Gestor comercial i de servei
Incapacitat temporal
Mútua d’accidents de treball i malalties professionals
Oficina d’atenció a l’empleat
Pla d’autoprotecció
Prevenció de riscos laborals
Pantalla de visualització de dades
Reanimació cardiopulmonar
Reconeixement mèdic
Reconeixement mèdic periòdic
Responsable de Prevenció i Seguretat de l’Oficina
Serveis Centrals
Servei de prevenció aliè
Servei de prevenció mancomunat
Treballador especialment sensible
Unitat bàsica de salut

