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Com cada any, ens complau presentar-vos la memòria d'activitats preventives 2019
realitzades pel grup Banc de Sabadell. El seu objectiu primordial és oferir una visió global
i transparent de les principals activitats que s'han dut a terme durant l'exercici, totes elles
emmarcades en els programes regulats en el Pla de prevenció del grup.
El Servei de Prevenció Mancomunat (a partir d’ara, SPM) el formem 10 persones,
integrades en la Direcció de Prevenció de Riscos Laborals, que depèn de la Direcció de
Recursos Humans. Som una unitat sense capacitat executiva, que té la missió d'avaluar
els riscos i proporcionar a les empreses del grup adherides a l’SPM l'assessorament, el
suport i la coordinació necessaris per dur a terme activitats preventives, a fi de:
•
•

Garantir l'adequada protecció de la seguretat i 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).

Les nostres actuacions s'orienten tant al compliment normatiu com al desenvolupament
del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, impulsant la integració de la
prevenció en l'estructura organitzativa de les empreses del grup.
Ens enorgulleix destacar que, en aquest exercici 2019, hem passat l’auditoria
reglamentària del sistema de prevenció de GBS (s’efectua cada 4 anys). Després del seu
examen mitjançant la realització de proves selectives de les evidències justificatives va
concloure de manera propícia, i AUDELCO (l'empresa auditora) no tan sols va certificar
que el sistema de gestió de la prevenció és plenament satisfactori i d'acord amb la
normativa, sinó que també va ressaltar que la valoració global de l'auditoria és superior a
la mitjana obtinguda per les empreses auditades per la mateixa empresa en el sector K
(activitats financeres i d'assegurances), així com de la mitjana de les empreses auditades
per AUDELCO.
D'altra banda, ha estat un exercici de consolidació de projectes iniciats en anys anteriors
i que, durant el 2019, han assolit la fase de maduresa òptima (gestió per àmbits
territorials; reducció de proveïdors de servei; gestió de coordinació d'activitats
empresarials a través d’una plataforma electrònica; espais cardioprotegits; focalització de
la vigilància de la salut, en què, a partir de quatre paràmetres, s'han identificat nou llocs
de treball diferents, aplicant protocols específics per a cada un d'ells, etc.).
Joan Lluch Orta
Director de Prevenció de Riscos Laborals
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Capítol 1: Organització
Pla de prevenció
01.01 Protocol d'actuació en cas d’atracaments
01.02 Protocol d'extintors en oficines

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
01.11 Protocol d’avaluació de riscos de centres i llocs de treball

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 d'acord amb les principals estructures
orgàniques del GBS.

01.14 Protocol de criteris sobre farmacioles grup BS
01.16 Protocol de mesures de seguretat a aplicar en serveis 3D
01.19 Protocol de comunicació d'accidents
04.01 Acord de constitució de l'SPM de les empreses adscrites al grup BS
07.01 Instruments de mesurament de les condicions ambientals
08.00 Protocol de funcions RPSO/DORR

Actualitzats

.

10.02 Instruccions d'emergència en edificis singulars
11.01 Metodologia de l’ARL de centres i llocs de treball
11.08 Metodologia de l'avaluació de riscos psicosocials
11.09 Metodologia dels reconeixements mèdics
12.01 Procediment del pla d'acció preventiva en reformes
12.05 Procediment de treballs en altura

•
•
•
•

Política
Estructura organitzativa
Funcions i responsabilitats
Procediments i pràctiques

•

Avaluació de riscos

12.06 Procediment de permís de foc
12.09 Procediment de càrrega de bateries
17.01 Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

•

Planificació d'activitats

17.02 Serveis de prevenció aliens (SPA)

Nous
La designació i implicació dels responsables en PRL de les oficines, regionals i territorials
constitueix la principal palanca per assolir un bon nivell d'integració, acompanyat de
comunicació, formació, processos estandarditzats i eines adequades.
El model d'integració de la prevenció de riscos laborals en la xarxa d'oficines pivota sobre
un eix: la figura del responsable de prevenció i seguretat de l'oficina. És la persona que
compta amb la funció i formació adequades per detectar els possibles riscos
sobrevinguts i facilitar-ne l’eliminació a través dels procediments establerts.
Al mateix temps, l'SPM presta l'assessorament i el suport necessaris per als casos en
què sigui necessari, especialment en les fases de disseny dels projectes i adquisicions
que tenen una incidència sobre les condicions de seguretat i salut de la plantilla.
El cos principal del Pla de prevenció ha estat revisat i signat el mes de maig. El conjunt de
procediments que el constitueixen s'ha anat revisant i actualitzant segons s'indica a
continuació:

04.04 Fitxes d'activitats i riscos (9)

Comitè Estatal de Seguretat i Salut (CESS)
Banco de Sabadell, S.A. té constituït un Comitè Estatal de Seguretat i
Salut (CESS). Així mateix, també hi ha CESS en funcionament en les
filials on s’hagin de constituir legalment.
Les reunions dels CESS se celebren amb una freqüència trimestral per tractar aspectes
relacionats amb la seguretat i la salut dels seus respectius àmbits d'actuació.
Estan configurats per la representació empresarial, la representació sindical (delegats de
Prevenció) i el Servei de Prevenció Mancomunat (SPM), que hi acudeix com a assessor
convidat.
És un fòrum d'informació, participació i debat sobre la seguretat i salut, en què es
formulen propostes i es fa un seguiment sobre accidents, absentisme, avaluacions de
riscos i formació, entre molts altres temes.
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Auditoria legal

Coordinació preventiva entre empreses

En compliment de la periodicitat establerta, enguany s'ha dut a terme l’auditoria legal a
través d'una entitat autoritzada per actuar a escala nacional.

La coordinació d'activitats empresarials (a partir d’ara, CAE) és una obligació legal segons
la qual les empreses concurrents en un mateix centre de treball es coordinen entre elles
per donar compliment a la normativa existent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Avalua l'eficàcia del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals de l'organització, a
través d'una anàlisi objectiva, sistemàtica i documentada. L’abast transcendeix l'àmbit de
l'SPM en la mesura que es verifiquen tots els processos i àmbits implicats en el model de
gestió de la prevenció del banc.
D'acord amb les obligacions legals, les societats del grup auditades són:

•
•
•
•
•
•

Banco de Sabadell, S.A.
Business Services For Operational Support, S.A.
Fonomed Gestión Telefónica Mediterráneo, S.A.
Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C.
Sabadell Consumer Finance, S.A.U.
Sabadell Information Systems, S.A.U.

Amb l'objectiu de poder gestionar de manera eficaç tot el procés, disposem d'una
plataforma en línia especialitzada i el suport d'una empresa externa. L'eina informàtica
està dotada d'un conjunt de prestacions orientades a facilitar tot l'intercanvi documental.
Per exemple, permet carregar i descarregar documents, fer descàrregues massives,
revisar la documentació de manera automàtica amb el sistema OCR, 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 que s'encarrega de la validació documental durant
tot el procés CAE.

L'objectiu és reflectir la imatge fidel del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa
per valorar-ne l’eficàcia i detectar les deficiències que puguin donar lloc a l'adopció de
decisions dirigides al seu perfeccionament i millora.
Intuïtiva

L'auditoria es va segmentar en dues fases:

Descàrregues massives

6 maig

14 juny

18 nov.

28 nov.

Traçabilitat

Intercanvi documental

Centres i obres

Revisió automàtica

Control d'accessos

Control de subcontractació

Scorecard / analitics

Durant el seu desenvolupament, es van visitar 55 oficines i 7 edificis singulars de diferents
geografies espanyoles. L'equip auditor es va entrevistar amb les direccions centralitzades
amb funcions preventives, així com amb els responsables de Prevenció i Seguretat de les
oficines afectades.
L'informe final valora favorablement el grau d'integració del sistema preventiu de l'empresa,
així com la seva implantació i eficàcia.
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El cicle complet de gestió documental CAE és el següent:

El 2018, vam iniciar un projecte amb el propòsit d'assolir un millor control sobre els
proveïdors que desenvolupen les seves activitats a les instal·lacions del banc. Es van dur
a terme dues proves pilot. El nou plantejament comporta un increment molt significatiu de
l'intercanvi documental.

El 2019, hem dut a terme el desplegament del projecte en dues fases, durant els mesos
de març i octubre. Hi han participat, en total, 250 proveïdors de diferents categories que
presten els seus serveis en centres del banc.

La situació actual de la plataforma CAE (Banc Sabadell - eGestiona) es resumeix en:
Proveïdors

Treballadors actius

Nre. documents

% Compliment

Per a l'homologació de proveïdors en matèria preventiva, s'estableix el circuit següent:
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En funció del servei prestat pel proveïdor, el procés de coordinació es complementa amb
una sèrie de procediments i accions que s'han d'aplicar per part seva.

També destaquem les campanyes específiques dutes a terme en 5 grups de proveïdors:

Per als treballs de més risc intrínsec, es duen a terme 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, per tal de protegir la seguretat i salut dels empleats
del banc i/o clients.

•

Tractament de desinfecció, desratització o desinsectació (3D). En els
centres on es fan servir productes químics en l'ambient amb un termini
de seguretat, es prenen les mesures preventives que recull el protocol
durant totes les fases del procés.

3D
•

•

•

Activitat
neteja

Treballs amb carretons elevadors. D'acord amb el protocol corresponent,
es controla l'ús de la utilització dels carretons elevadors, propietat del
banc, en instal·lacions pròpies.
Treballs en altura. S'han autoritzat 81 treballadors externs de 30
empreses diferents per dur a terme treballs en instal·lacions del banc.
També s'han aprovat treballs a més de 2 metres d'altura 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 flama, calor o espurnes. D'acord amb el protocol
corresponent, es controlen aquest tipus de treballs en els centres
d'aplicació d'aquest procediment.

Diversos treballs en altura en els edificis
corporatius 0901 Sabadell i 3900 CBS Madrid

Esdeveniments

Arxiu i
magatzem

CAE
específico

ETT

Manteniment

•

Activitat neteja. Reunions amb les empreses que fan serveis de neteja en
instal·lacions del banc. Es revisen els procediments de coordinació. Informe de la
situació a la plataforma CAE.

•

Esdeveniments. Gestió de 24 esdeveniments corporatius celebrats en instal·lacions
alienes al banc, amb l'assistència d'un nombre superior a 100 empleats.

•

Manteniment. Reunions amb les empreses de manteniment d'edificis corporatius i
les de manteniment integral de la xarxa d'oficines. En aquestes s'ha revisat el
manual CAE, i s’han recordat les normes fixades pel banc: protocols de riscos
especials i comunicació d'accidents/incidents. Informe de la situació a la plataforma
CAE.

•

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

•

Arxiu i magatzem. Informe de la situació a la plataforma CAE. Col·laboració a l’hora
de formar part dels equips d'emergència, reunions semestrals i visites trimestrals de
seguretat als dos centres de treball amb aquestes activitats.
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Formació/Informació

•

Durant el 2019 han rebut formació en prevenció de riscos laborals 1.694 persones i s’hi
han destinat 8.764 hores. El programa formatiu està dissenyat per anar alineat amb tres
necessitats clau en matèria preventiva:
1. Saber identificar els riscos i les mesures preventives en l'entorn de l'oficina.

El curs 850 sobre PRL està dirigit 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. 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 exercir funcions de nivell bàsic en PRL. S'ha
actualitzat el format, així com el contingut del capítol específic del banc.
A finals de l'exercici, 1.760 empleats/ades amb
funcions en PRL han fet el curs, fet que implica una
ràtio de realització del 96,5%, un percentatge que, un
cop més, posa en valor la gestió i col·laboració de la
nostra xarxa d'oficines. En l’àmbit històric, 3.806
persones han fet el curs.

2. Poder realitzar les funcions de gestió de riscos pròpies del responsable de prevenció i
. seguretat 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.

3.806
tècnics
bàsics PRL

97,4%

1.694

8.764

persones

hores

Nre.
pers.

Nre.
hores

Tota la plantilla

764

1.528

Curs 850 sobre PRL

RPSO/DORR/DOT

183

5.490

Curs bàsic sobre extinció d'incendis

Equips d’emergència

138

552

Sessions informatives sobre l'autoprotecció

Equips d’emergència

227

340,5

Curs 235 capacitació conducció N1

Unitats mòbils

3

39

Curs conducció segura vehicles

Xofers

3

24

Curs manipulació manual de càrregues

Correspondència i hostaleria

6

24

Curs sobre l'ús de desfibril·ladors (DEA)

Empleats i empleades
personal extern

7
8

42
48

Curs PRL en reformes

RPSO

12

12

Curs sobre prevenció de l'estrès

Tota la plantilla

22

22

Taller de l'esquena

Empleats

158

316

Curs sobre primers auxilis

Empleats

Activitat formativa/informativa

Destinatari

Curs 830 sobre seguretat i salut

Total

163

326

1.694

8.764

•

En relació amb el curs 830 sobre seguretat i salut, dirigit a tota la
plantilla, s'ha assolit una ràtio de compliment del 97,4%.

•

Com a novetat, durant aquest exercici s'ha elaborat el
nou curs 804 en línia, que ve a substituir el 830, amb
nous continguts i format millorats. Ha estat dissenyat
adaptant el seu contingut textual, gràfic i audiovisual a
la realitat de Banc Sabadell per tal d'aconseguir més
proximitat a la realitat de les persones ocupades en
l'entitat.

de la plantilla
curs PRL

Durant la seva fase de preparació es van dur a
terme focus groups que van permetre extreure punts clau per a la posterior producció de
vídeos de caràcter testimonial; i també es van fer visites in situ a diferents centres de
treball per obtenir imatges utilitzades posteriorment com a fotografies interactives. En
conjunt, la metodologia del curs planteja un ús equilibrat de recursos orientats a oferir a
l'usuari final una experiència amena sobre les bondats d'integrar en la seva activitat
diària les pautes de prevenció de riscos necessàries.

•

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 per extingir un conat d'incendi.
Enguany s'han dut a terme 14 cursos pràctics sobre
extinció d'incendis. En l'enquesta de satisfacció la
valoració obtinguda ha estat de 3,7 sobre 4.

138
participants
en el curs
d’incendis
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•

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 això
s'organitzen sessions informatives a tots els equips d'emergència. En aquestes
sessions s'expliquen els principals riscos que pot generar una emergència, els
mitjans de protecció disponibles en l'edifici i, finalment, els protocols d'actuació.
Aquest any hi han assistit 227 persones, amb una valoració de 3,6 sobre 4.

•

Tallers de l'esquena per prevenir lesions per trastorns musculoesquelètics, ja 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
què han participat 158 persones, es donen les claus per millorar els hàbits
posturals. En l'enquesta de satisfacció la valoració és de 3,3 sobre 4.

•

Campanya "seu bé per sentir-te millor". Per
celebrar el dia mundial de la seguretat i salut, a
finals d'abril, a la intranet es va llançar una
píndola audiovisual sobre la higiene postural
aplicada al nostre entorn de treball. El vídeo
ofereix les claus per adoptar una correcta
postura de treball i evitar o reduir els problemes
d'esquena que puguem patir.

•

Manual d'acollida en PRL, document que recull la informació bàsica sobre la PRL que
tota persona ha de conèixer en el moment d’ingressar al GBS:
• Els riscos laborals de les tasques a desenvolupar i com actuar per minimitzar-los.
• Instruccions sobre com actuar en cas d'emergència en el seu centre de treball.
• Els circuits de comunicació establerts per resoldre problemes relacionats amb la
PRL.
Durant el 2019, han rebut el Manual d'acollida 734 persones.

•

•

•

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 8 tallers,
en els quals han participat personal de centres corporatius i oficines; en total 163
persones. En l'enquesta de satisfacció la valoració obtinguda és de 3,7 sobre 4.

Oficina d'Atenció a l'Empleat
•

A través de l'Oficina d'Atenció a l'Empleat (OAE) s'unifiquen i s'agilitzen les consultes
adreçades a la Direcció de Recursos Humans. El 90% de les consultes han estat
contestades abans de 48 hores. La valoració general dels usuaris és molt positiva, amb
una puntuació de 4,36 sobre 5.

•

Durant el 2019 s'han fet 708 consultes sobre seguretat i salut en el treball.

•

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

Curs sobre desfibril·ladors destinat al personal, tant intern com extern
(fonamentalment personal de seguretat) dels edificis cardioprotegits. Aquest any
s’han format 15 persones. En l'enquesta de satisfacció la valoració obtinguda és de
4 sobre 4.

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

Tipus de consulta
•

Informació a delegats/ades de prevenció: Durant el 2019 s'han fet 658 comunicats
a les diferents representacions sindicals a través dels seus delegats/ades de
prevenció. D'aquests, 290 és informació relacionada amb els accidents de treball,
avaluacions de riscos o incidències, entre d'altres, i 368 són comunicats
d'intervencions de reformes en oficines.

Nombre

%

Reconeixements mèdics

459

64,8%

Condicions de treball

183

25,8%

20

2,8%

Accidents de treball
Altres consultes
Total

46

6,6%

708

100%
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Checklist de PRL en oficines

Anàlisi per ítems

El checklist és una eina addicional de control sobre la PRL
que fan servir els DORR des de fa 4 anys en les seves
visites periòdiques a les oficines.

A continuació, es presenten els resultats per a cada ítem analitzat, diferenciant:

Els més ben valorats

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 curt
termini de temps.

Els més mal valorats

Ítem

El qüestionari consta de 16 ítems a través dels quals es revisa l'estat general de l'oficina
pel que fa a les condicions de seguretat i salut. L’emplena el DORR durant la visita, en
col·laboració amb l’RPSO, que és qui ha de controlar la resolució dels problemes.

%

L’RPSO ha realitzat el curs 850

178

3

98%

2

Extintors: pressió/ubicació/ancoratge i senyalització correctes

170

11

94%

3

Correcte estat d'ordre i material de neteja

153

28

85%

4

Esglaons aïllats, elements estructurals baixos senyalitzats

173

8

96%

5

Vies d'evacuació i portes transparents senyalitzades

170

11

94%

6

Senyalització de risc d'atrapament i balisa de sòl

158

23

87%

7

Risc elèctric controlat

169

12

93%

8

Escala fixa en bon estat

179

2

99%

899

9

Llocs de treball i cadiratge

174

7

96%

Checklists

10

Espai per allotjar les cames

180

1

99%

11

Correcta altura i distància de la pantalla (PVD)

179

2

99%

12

Material ordenat i correctament emmagatzemat

131

50

72%

13
14

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

175
171

6
10

97%
94%

15

Farmaciola senyalitzada, accessible i contingut complet

131

50

72%

16

Cartells d'emergència i accidents en lloc visible

167

14

92%

A continuació, es presenten els resultats de l'any 2019:
Abast 2019
Durant l'any 2019 els DORR han emplenat 899
checklists en les seves visites a oficines, més
del doble que l'any anterior. Sobre el total, se
n'han analitzat com a mostra representativa
181 (20% sobre el total).

Descripció

1

14.384
respostes

181

Total respostes 2.658 238

Distribució per territorials

92%

A continuació, es representen els
percentatges dels checklists duts a terme
en les diferents territorials; aquesta dada
és proporcional a la ràtio d'oficines per a
cada zona geogràfica.

SUD
NORD

9%
8%

NORD-OEST
CENTRE

39%
11%
10%
23%

EST
CATALUNYA

Que el 92% del total de les revisions analitzades es trobin en un estat correcte és una
dada molt positiva. Els ítems més ben valorats continuen sent, com en anys anteriors, els
relacionats amb l'ergonomia del lloc de treball i la formació en PRL, amb més del 98%
d’ítems correctes.
Com a aspectes a millorar, són els mateixos que en anys anteriors. Els relacionats amb
material ordenat i correctament emmagatzemat, així com el manteniment del material de
farmaciola.
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Anàlisi segons puntuacions

Del total dels 238 ítems incorrectes, els més recurrents són:

Si ens centrem en les puntuacions totals dels checklists obtingudes en 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 94,5% té una puntuació molt satisfactòria (entre 13 i 16).
El 5,5% té una puntuació satisfactòria (entre 9 i 12).
El 0% té una puntuació baixa (entre 1 i 8).

Puntuació

Nre. oficines

7/16

0

8/16

0

9/16

0

10/16

3

11/16

1

12/16

6

13/16

21

14/16

39

15/16

50

16/16

61

Total oficines analitzades:

181

Ítem 3: Correcte estat d'ordre i material de neteja.

Any
2019
0%

Ítem 6: Senyalització de risc d'atrapament i balisa de sòl.
Ítem 12: Material ordenat i correctament emmagatzemat.

14,7

Ítem 15: Farmaciola senyalitzada, accessible i contingut complet.

puntuació mitjana
5,5%

Resultats 2019 vs. anys anteriors
Els resultats obtinguts aquest any 2019 són molt similars als de l'any anterior.

94,5%

100%

Evolutiu per segmentació de punts

Any
2016

Any
2017

Any
2018

Any
2019

% total respostes ítems correctes

92%

85%

89%

93%

Oficines amb puntuació baixa

5%

1%

0%

0

Oficines amb puntuació satisfactòria

36%

18%

6%

5,5%

Oficines amb puntuació molt satisfactòria

59%

81%

94%

94,5%

És molt rellevant que la puntuació mitjana és de 14,7 sobre 16, la qual cosa ens indica
que els entorns de treball tenen unes condicions de seguretat i salut molt satisfactòries.

Anàlisi ítems incorrectes
Després d'aquest quart any de posada en marxa del projecte checklist, s'observa una
consolidació dels resultats d'anys anteriors. A partir dels resultats obtinguts, s'analitzen
les incidències més recurrents amb els àmbits implicats i es determinen accions per
millorar i reduir incidències en l’àmbit global.

Evolució
puntuacions
mitjana
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Accidentalitat
Un dels pilars fonamentals de la gestió de la prevenció de riscos laborals és la
investigació i prevenció de l'accidentalitat laboral.
Quan es produeix un accident, s'inicien 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 passat i es proposen les mesures correctores i/o preventives que
siguin adequades a cada cas.
Tota la gestió relativa a la investigació dels accidents es porta a terme 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.
Pel que fa a l'accidentalitat, aquest any s'observa un descens molt lleuger del nombre
d'accidents de treball en comparació amb l'any anterior, que passa de 295 a 292. A
excepció d'un accident, la resta han estat qualificats com a lleus.

Nre. total d'accidents: 291
Amb IT: 107 (37%)
Sense IT: 184 (63%)
(*) Índex de prevalença: 1,72%
(**) Índex d'incidència: 236,93%

Aquest any l'índex d'incidència del GBS torna a estar per sota de l'índex corresponent al
sector "Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions" de l'any 2018,
publicat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (MITRAMISS).
L'índex d'incidència del GBS ha experimentat una disminució considerable, de més de
100 punts respecte al de l'any passat, que va ser 352,36.
Accidentalitat per empreses del GBS
A continuació, es presenta la distribució de l'accidentalitat entre les empreses del GBS.
Es mostren únicament les dades de les empreses que han registrat algun accident durant
aquest any, així com el total de plantilla que tenen assignada.

Empresa

Banco de Sabadell, S.A.
Sbd Inform.Systems, S.A.

(**) Índex d’incidència: nombre d'accidents amb baixa en jornada de treball (s'exclouen 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.

Plantilla

Acc./plantilla

Nre.

Nre.

%

262

15.146

1,73%

9

649

1,39%

Business Serv.Oper.Sup.S.A.

7

378

1,85%

Sbd Asset Manag., S.A. SGIIC

6

125

4,80%

FONOMED Gest. Tel. Med., S.A.

4

176

2,27%

Sabadell Cons. Finance, S.A.

2

129

1,55%

Fundació Privada BS

1

8

12,50%

291

16.611

1,75%

Total
(*) Índex de prevalença: suma d'accidents laborals dividit entre el nombre de plantilla, multiplicat per
100.

Accidents

Aquest any, l’accidentalitat total del GBS ha suposat un 1,75%.
Per nombre d'accidents, és Banco de Sabadell, S.A. el que, amb 262 accidents, té la
dada més destacada, fet que suposa l’1,74% d'accidentalitat en comparació amb la
plantilla assignada.
Respecte a la plantilla assignada, la dada més destacada de l'accidentalitat la presenta
Sbd Asset Manag., S.A. SGIIC, amb un 4,80%.
Lloc dels accidents
Continuant amb la tendència d'anys anteriors, la majoria d'accidents han estat in itinere,
és a dir, els que han tingut lloc en el trajecte d'anada o tornada a la feina, amb 145 casos
(50% sobre el total). La segueixen en nombre els que han succeït al centre de treball, que
amb 106 casos representen un 36% sobre el total.
La distribució dels accidents segons on han tingut lloc és la següent:
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Lloc de l'accident
In itinere
Centre de treball habitual
Desplaçament jornada laboral
En un altre centre de treball
Total

Nre.
145
106
38
2
291

Total
%
50%
36%
13%
1%
100%

Nre.
67
21
17
2
107

Amb IT*
%
63%
20%
16%
2%
100%

Sense IT*
Nre.
%
78
42%
85
46%
21
11%
0
0%
184 100%

*IT: incapacitat temporal (baixa)

Com en anys anteriors, la gran majoria d'accidents laborals segueixen produint-se in
itinere i al centre de treball, i suposen el 86% del total de l'accidentalitat, amb 251 casos,
entre tots dos.
El gràfic següent mostra l'evolució de l'accidentalitat dels darrers tres anys, segons on
han tingut lloc:

Pronòstic dels accidents
Els 291 accidents que s’han produït enguany han tingut un pronòstic de gravetat
catalogat com a lleu, llevat d'un accident in itinere que ha estat qualificat com a greu.
Causes dels accidents
Pel que fa a les causes dels accidents, en línies generals, les principals causes
d'accidentalitat es mantenen en el mateix ordre dels últims anys.
Com a causa principal destaquen els atropellaments o cops amb vehicles. Suposen un
36% sobre el total, amb 106 casos.
El segueixen les caigudes al mateix nivell, amb un 24% sobre el total (69 casos).
Com a tercera causa hi ha els sobreesforços, que suposen un 13% sobre el total
d'accidents, amb 37 casos registrats.
En l’àmbit general, la resta de causes es distribueixen de la manera següent:

Causa dels accidents
Atropellament o cops amb vehicles

Accidents de trànsit

Lloc de l'accident

106

36%

69

24%

Sobreesforços

37

13%

Caigudes a diferent nivell

23

8%

Cops contra objectes

22

8%

Atrapament per o entre objectes

10

3%

8

3%

Altres

16

5%

Total

291

100%

Trànsit
Nre.

%

In itinere

92

87%

Desplaçament jornada laboral

14

13%

Centre de treball habitual

0

0%

En un altre centre o lloc de treball

0

0%

106

100%

Total

%

Caigudes al mateix nivell

Accidents causats per éssers vius
Seguint la tendència d'anys anteriors, la major part dels accidents de trànsit han estat
in itinere (92 casos), tal com s'indica a continuació:

Total

Al centre de treball, seguint la tendència dels darrers anys, dels 106 accidents que s’han
produït, destaquen com a causes més nombroses les caigudes al mateix nivell i els
sobreesforços, i coincideixen el nombre de casos registrats en les dues causes, amb 26.
A continuació, es mostra la distribució percentual de la totalitat d'accidents laborals que han
succeït durant el 2019, segons on han tingut lloc. Així mateix, es desglossen les causes
que els han originat:
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In itinere
Centre de treball habitual

Un altre centre de treball

Atropellaments / Cops amb vehicles

14

Caigudes al mateix nivell

11

Caigudes a diferent nivell

4

Atrapaments per o entre objectes

2

Cops contra objectes

2

Trepitjades sobre objectes

2

Altres

Desplaçament
en jornada laboral

Caigudes al mateix nivell

3

2
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Anàlisi de l'accidentalitat segons gènere i edat.

Edat

Gènere

La distribució del nombre d'accidents, segons l'edat, queda de la manera següent:

De tots els accidents que s’han produït el 2019, el 66% (191) han estat
dones, respecte del 34% (100) d’homes. Pel que fa a les dades de l'any
passat, s'ha produït un lleuger increment de l'accidentalitat entre les
dones.
Gènere

Accidents

Accidents

Franja edat

Plantilla

Nre.

%

Nre.

%

Dones

191

66%

8.435

50%

Homes

100

34%

8.321

50%

Total

291

100%

16.756

100%

Manual PAU

Plantilla

Nre.

%

Nre.

%

< 31 anys

14

5%

598

4%

31-44 anys

114

39%

7.219

43%

> 44 anys

163

56%

8.939

53%

Total

291

100%

16.756

100%

Amb un 2,34% els menors de 31 anys són els que més accidents presenten en proporció
a la totalitat de la plantilla, seguits pels majors de 44, amb un 1,82%, tal com es reflecteix
en el gràfic següent:

Segons la plantilla corresponent a cada gènere, el percentatge d'accidentalitat entre els
homes i les dones seria el següent:
2,26%
Acc./plantilla

1,20%

Dones

Homes

Seguint la tendència dels últims anys, els accidents in itinere són els més nombrosos, tant
en homes com en dones. Es registren 43 casos entre els homes (33 de trànsit) i 102
entre les dones (59 de trànsit).
Al centre de treball, la causa principal d'accidentalitat entre les dones continuen sent les
caigudes al mateix nivell, amb 22 casos, seguida dels sobreesforços (15). I, entre els
homes, els cops contra objectes (mòbils i immòbils) ocupa el primer lloc amb 13 casos,
per davant dels sobreesforços (11).

Com ha succeït en els últims anys, són els accidents in itinere els més nombrosos entre
la plantilla menor de 31 anys, amb 12 casos (9 de trànsit).
Passa el mateix amb la plantilla d'edat compresa entre 31 i 44 anys, amb 64 accidents in
itinere (47 de trànsit). Al centre de treball, la principal causa d'accidents són els
sobreesforços, amb 11 casos. Molt igualat en nombre el segueixen els cops contra
objectes, mòbils i immòbils (10).
Els majors de 44 anys coincideixen en el nombre d'accidents que s'han registrat in itinere
i al centre de treball, amb 69 casos. Destaquen al centre de treball, com a causa
principal, les caigudes al mateix nivell (22), seguides pels sobreesforços, amb 15 casos.
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Distribució de l'accidentalitat entre la plantilla de Banco de Sabadell, S.A.
En aquest apartat es mostren únicament els accidents de personal de Banco de
Sabadell, S.A. Es distribueixen de la manera següent:

Totes les dades exposades respecte de l'accidentalitat i la plantilla de les diferents DT i
SC queden reflectides en el gràfic següent:

Accidentalitat en la xarxa comercial (DT) i SC
Durant l'any 2019, les diferents direccions territorials de la xarxa comercial de Banco de
Sabadell, S.A., han registrat 196 accidents, en contraposició als 66 que es van produir
entre la plantilla dels serveis centrals.
Territorials
DT Catalunya

Accidents

Plantilla

Nre.

Nre.

68

3.631

Acc./plantilla
Manual
% PAU

1,87%

DT Est

53

3.242

1,63%

DT Centre

26

1.454

1,79%

DT Sud

17

949

1,79%

DT Nord-oest

17

1.054

1,61%

DT Nord

15

802

1,87%

SC

66

4.014

1,64%

262

15.146

1,73%

Total

En proporció a la plantilla assignada a cada DT, són les DT de Catalunya i Nord les que
presenten més accidentalitat, un 1,87% cadascuna, amb 68 i 15 accidents,
respectivament.
A la DT Catalunya, dels 68, els més nombrosos han estat els accidents in itinere, amb 30
casos, encara que molt seguits en nombre pels que han succeït al centre de treball (27).

Accidentalitat per funcions de xarxa i SC.
En la taula següent es mostren les dades d'accidentalitat per funció, tant en la xarxa com
als serveis centrals.
Funcions

Accidents

Plantilla

Acc./plantilla

Nre.

Nre.

%

Gestor/apoderat comercial

43

2.293

1,88%

Servei al client

42

1.936

2,17%

Gestora comercial i de servei

41

2.075

1,98%

A la DT Nord són pràcticament coincidents en nombre els que s’han produït al centre de
treball i els in itinere, amb 8 i 7 casos, respectivament.

Director de negoci

16

842

1,90%

Director oficina comercial

15

1.359

1,10%

Seguides pel que fa a accidentalitat relacionada amb la plantilla assignada, hi ha la DT
Centre i la DT Sud, amb un 1,79% ambdues. A la DT Centre, dels 26 accidents registrats,
destaquen en nombre els 11 que s’han produït al centre de treball. Per contra, a la DT
Sud, amb 17 casos, són els in itinere els que sumen un nombre més elevat (9 accidents,
8 dels quals de trànsit).

Gestors (assegurances, actiu, etc.)

11

442

2,49%

Altres directors xarxa

22

1.711

1,29%

A SC, dels 66 accidents registrats, els més nombrosos han estat els in itinere, amb 42
casos (32 dels quals de trànsit). El segueixen els que s’han produït al centre de treball,
amb 19 casos, i és més elevat el nombre de caigudes al mateix nivell (7).

Altres funcions xarxa

6

474

1,27%

Tècnic SC

35

1.405

2,49%

Director SC

14

1.182

1,18%

Altres funcions SC
Total

17

1.427

1,19%

262

15.146

1,73%
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A la xarxa comercial, és la funció que aglutina els gestors (assegurances, actiu, etc.) la
que presenta més accidentalitat, si comparem aquesta dada amb la plantilla que té
assignada, que és del 2,49%. Dels 11 accidents registrats en aquesta funció, 6 d'ells
tenen lloc in itinere, molt seguits pels que s’han produït als centres de treball, amb 4
casos.

Enguany s'han adoptat un total de 151 mesures, de les quals 25 són accions correctores
i 126 són accions preventives. Es distribueixen de la manera següent:

La funció de Servei al Client és la segona més nombrosa, amb un 2,17%
d'accidentalitat. Dels 42 accidents succeïts, el nombre més elevat d'accidents té lloc al
centre de treball, amb 23 casos. No hi ha una causa que destaqui per sobre de les
altres, ja que s’ha registrat, pràcticament, el mateix nombre de casos entre les caigudes
al mateix nivell (5), els cops contra objectes (5) i els sobreesforços (4).

Als serveis centrals, són els tècnics de serveis centrals els que compten amb un nombre
més elevat d'accidents en relació amb la plantilla assignada, amb un 2,49%. Dels 35
casos que es presenten, 23 són in itinere (16 dels quals de trànsit), seguits en nombre
pels que s’han produït al centre de treball, amb 12 accidents. D'aquests, 6 són caigudes
al mateix nivell, seguides de 5 cops contra objectes.

Informació a l'empleat

75

60%

Revisió instal·lacions

43

34%

Revisió lloc de treball

5

4%

3

2%

Total

126

100%

Accions correctores

Nre.

%

Senyalització

9

36%

Adequació instal·lacions

8

32%

Adequació del lloc de treball

4

16%

Altres

4

16%

Total

25

100%

•

Informació a l'empleat/ada: posar en coneixement del
treballador qualsevol aspecte relacionat amb el seu entorn
laboral i que el pugui afectar en l'exercici de la seva feina diària
(riscos ergonòmics, higiene postural, riscos de trànsit, etc.). En
definitiva, es tracta de l'adopció i promoció de bones pràctiques
en l'entorn laboral.

•

Revisió de les instal·lacions: fer una revisió de la zona o lloc on ha tingut lloc
l'accident per tal de verificar que tot es troba en condicions adequades.

•

Revisió del lloc de treball: revisar, de manera preventiva, el lloc
de treball que ocupa l'empleat afectat a fi de verificar la
configuració del lloc per si calgués fer alguna adequació.

A partir de la investigació dels accidents, es determina, si cal, l'adopció d'alguna mesura
correctora/preventiva, segons que correspongui.

Per contra, les mesures preventives s'adopten per reduir les probabilitats que un succés
similar es pugui tornar a produir, és a dir, per evitar situacions de risc.

%

Cadascuna de les accions correctores i preventives implica el següent:

Accions correctores/preventives

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

Nre.

Senyalització

Manual
Amb un 1,98%, la funció de gestor comercial i de servei ocupa el tercer lloc
pel PAU
que fa a
accidentalitat. D'entre els 41 accidents registrats, destaquen els que s’han produït al
centre de treball, amb 23 casos. D'aquests, com a causa més nombrosa hi ha els
sobreesforços, amb 6 accidents.

La funció de director de serveis centrals té un 1,18% d'accidentalitat en funció de la
plantilla assignada. Dels 14 accidents que registra aquesta funció, 8 tenen lloc en el
trajecte d'anada i/o tornada al centre de treball (7 dels quals de trànsit).

Mesures preventives
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•

Senyalització: verificar l'existència de la senyalització pertinent als centres de
treball perquè, en cas de no tenir-la o no estar col·locada, sigui degudament
subministrada i/o col·locada, com ara senyalització de terra mullat quan les
empreses de neteja freguen al centre de treball, etc.

A continuació, es mostra l'evolució de l'índex d'incidència dels últims 7 anys, en
comparació amb el que s’ha publicat per al sector.

Índex sector
•

Índex GBS

Adequació de les instal·lacions: fer actuacions vàries al
centre de treball per tal de corregir el risc que ha originat
l'accident, com ara actuacions de presa de terra, arreglar
un element espatllat, etc.

321,8

331,8

336,8

352,32

328,3

306,1
•

•

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

251,57

250,02

259,11

236,93

200,04

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

Dades històriques. Evolució índex d'incidència d'accidents amb baixa (2013-2019).
L'índex d'incidència representa el nombre d'accidents amb baixa en jornada de treball
que s’han produït durant la jornada laboral entre la mitjana anual de la plantilla en el
període d'estudi de què es tracti, multiplicat per 100.000.
Els índexs es refereixen a accidents de treball que han succeït durant l'any natural de
què es tracti (en aquest cas, durant el 2019). I en cap cas es tenen en compte els
accidents que s’han produït en el trajecte d'anada o tornada del domicili Manual
al centre
de
PAU
treball i viceversa (in itinere), ni tampoc els accidents que no donin lloc a un procés de
baixa.
Aquest índex, que es calcula prenent com a base la plantilla del GBS, es compara amb
el que, anualment, publica l'organisme oficial corresponent a través de les seves
estadístiques oficials, i que es correspon amb les activitats financeres i d'assegurances,
en concret amb el "Sector de serveis financers, excepte assegurances i fons de
pensions".

306,7

314,3

2013

2014

2015

194,25

2016

2017

2018

2019

Segons aquest gràfic, l'evolució de l'índex d'incidència del GBS indica que, els últims
anys, amb l'excepció de 2018, sempre ha estat per sota de la referència corresponent
al "Sector de serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions", publicada
anualment per l'organisme oficial corresponent.
Únicament, l'any 2018, l'índex del GBS va superar per primera vegada les dades del
sector corresponents a l'exercici anterior (en més de 38 punts).
Aquesta va ser una tendència genèrica en tots els sectors durant l'any 2018, i
d'aquesta manera l'índex corresponent al GBS també va tenir un augment significatiu.
Com s'aprecia en el gràfic, aquest valor s'ha normalitzat durant l'any 2019, i s’ha tornat
a situar per sota de la mitjana del sector.
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Pla de cardioprotecció
El Pla de cardioprotecció iniciat l'any passat comporta la instal·lació d'un desfibril·lador en
els centres de treball que comptin amb una plantilla igual o superior a 50 treballadors o en
què, per la seva activitat, l'SPM així ho consideri (centres logístics). Durant aquest any,
s'ha afegit un nou edifici a la llista d’espais cardioprotegits del GBS, i ha passat a haver-hi
35 desfibril·ladors, distribuïts en 28 centres de treball. Són els següents:

Edificis amb DEA
3607_CBS_Sant Cugat
3598_Torre Diagonal_Barcelona
0901_Pl. Catalunya_Sabadell
3618_Centre Logístic_Polinyà
3646_Centre Logístic_Sant Pere Molanta
7012_Travessera de les Corts_Barcelona
0900_Sabadell, OP
0046_Vilafranca del Penedés, OP
0200_Rambla Catalunya, 115_Barcelona
3900_CBS Las Tablas_Madrid
3536_C/ Serrano, 71_Madrid
3596_C/ Embajadores, 159_Madrid
0144_5136_3619_ Paseo Castellana, 135_Madrid
0155_C/ Velázquez, 50_Madrid
3860_San Sebastián de los Reyes_Madrid
2950_Agua Amarga_Alacant
3700_Óscar Esplá_Alacant
2953_Rambla Méndez Núñez, 15_Alacant
2959_Pl. Navarro Rodrigo, 7_Alacant
2961_C/ Arts Gràfiques, 7_Alacant
3571_C/ Pintor Sorolla, 6_València
3808_Gran Túria-C/ Andarella, 1_València
2964_C/ Salzillo, 7_Múrcia
3563_C/ Martínez, 11_Màlaga
3624_C/ Ercilla, 24_Bilbao
3636_Av. de la Libertad, 21_Sant Sebastià
3870_5109_2135_C/ Linares Rivas, 30_La Corunya
3534_C/ Fruela, 11_Oviedo

Total
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* Nou DEA instal·lat a l'edifici de San Sebastián de los Reyes (octubre de 2019)

En el marc d'aquest gran projecte, una de les accions realitzades durant
aquest any ha consistit en l'enviament d'un document a tots els ocupants dels
edificis amb DEA, en què es plasmen tant els símptomes que permeten identificar una
aturada cardiorespiratòria com la seqüència d'actuacions posteriors que inclouen l'ús del
DEA en cas de necessitar-ho.
El document enviat recull les recomanacions actuals
donades pels principals organismes que, a escala
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 Resuscitation Council).
Aquesta acció ha tingut un gran impacte, ja que ha suposat
la difusió d'aquesta informació entre més de 5.200
persones, que han pogut tenir coneixement tant dels
símptomes d'una aturada com dels passos bàsics que cal
seguir per iniciar un actuació de suport vital bàsic amb ús
del DEA.

Sessions formatives en tècniques RCP
La instal·lació d'un DEA requereix, necessàriament, l'existència de personal format a l'edifici
on es col·loca, i es fan sessions de formació inicial o de reciclatge, segons que toqui.
Durant aquest any, s'han organitzat dues sessions de formació inicial.
D'una banda, en l'edifici situat a la plaça de Catalunya de Sabadell, i s’ha ampliat, d'aquesta
manera, el nombre de formats en aquest edifici; i, d'altra banda, a l'edifici de San Sebastián
de los Reyes, a Madrid, a causa de la col·locació, a les seves instal·lacions, d'un nou DEA.
En totes dues sessions formatives hi han
participat un total de 15 persones.
D'aquestes, 7 són personal del GBS i 8 personal extern,
tant de seguretat com d'altres empreses, que ocupen
l'edifici i que també tenen accés al DEA.

Ha estat CARDIAC FUTURE IDEA, com a entitat degudament autoritzada, l'encarregada tant
del subministrament, col·locació i manteniment anual dels DEA com d'impartir les formacions
necessàries.
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Plans d'autoprotecció
A diferència de les oficines, que disposen d'un cartell d'emergències, els edificis
corporatius i singulars, per la seva ocupació i superfície, compten amb un pla
d'autoprotecció (PAU) per salvaguardar la integritat física de les persones en cas
d'emergència. Això és possible gràcies a la col·laboració d'un col·lectiu de 589 persones
que constitueixen els equips d'emergències de 28 centres.
.

28
589

0900 - Sabadell plaça Sant Roc (rev.)

3607 - CBS Sant Cugat del V. (rev.)

0901 - Sabadell SC (rev.)

3607 - CBS Sant Cugat del V., Family day (nou)

2953 - Alacant, La Rambla (rev.)

5455 - Sant Sebastià (rev.)

3483 - Vilafranca de Penedès (rev.)

5181 - Castelló, Ruiz Zorrilla (rev.)

3536 - Madrid, Serrano (rev.)

3860 - San Sebastián de los Reyes (adhesió)

3539 - Gijón, Pavelló BH Fira (rev.)

3890 - CBS III Palausibaris (rev.)

edificis
Configuració d'equips

persones dels equips

Els equips estan distribuïts de forma estratègica per poder actuar de manera eficaç. Un
canvi d'ubicació del lloc de treball d'un dels integrants requereix que una altra persona de
la zona s'encarregui de dur a terme les seves funcions. L'elevada rotació de llocs obliga
a l'actualització i formació contínua dels equips d'emergències. La col·laboració
voluntària d'aquestes persones és indispensable per a l'aplicabilitat dels plans i
assegurar els elements clau d'una emergència. Aquest any s'han donat d'alta o canviat
de funcions dels equips d'emergències 80 persones pertanyents a 19 edificis.

El programa integral d'autoprotecció consta de 5 fases:
Configuració d'equips

Simulacres

La majoria del personal del banc que constitueix els equips d'emergències té,
fonamentalment, tres funcions:
Si es tracta d'un conat d'incendi a la seva zona, intentar-ne l’extinció.
Manual PAU

Formació d'equips

Manteniment

Si es decreta l’evacuació, revisar que no quedi ningú a la seva zona.
Si es decreta el confinament, controlar que el personal es quedi a l'interior
de l'edifici.

Manual d'autoprotecció (PAU)
Formació dels equips
El manual d’autoprotecció és un estudi de seguretat global d'un edifici per donar
resposta a les preguntes següents:
•
•
•
•

Quin tipus d'emergències es poden presentar?
De quins mitjans de protecció es disposa?
Com i quan han d'actuar els equips d'emergència?
Com i amb quina periodicitat es mantenen els elements de protecció?

Durant el 2019 s'han elaborat o revisat els manuals dels edificis:

La formació dels equips és un element fonamental per garantir una correcta resposta en
situacions d'emergència. Aquest any, 138 persones dels equips d'emergència han
realitzat el curs teoricopràctic sobre les tècniques bàsiques d'extinció.
D'altra banda, un total de 227 persones dels equips d'emergència han assistit a les
sessions formatives impartides per l’SPM, en què es dona una visió global sobre les
emergències, posant un èmfasi especial en el protocol d'actuació de cada equip.
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Simulacres d'emergències
Els simulacres ens permeten avaluar la resposta i coordinació amb el personal, així com
el funcionament dels mitjans tècnics de seguretat de l'edifici. Per tant, ens ofereixen
l'oportunitat de detectar millores i aplicar mesures correctores que impactin en positiu
sobre l'autoprotecció. Disfuncions en les comunicacions o en la coordinació operativa
són aspectes que només es poden valorar mitjançant aquest tipus d'exercicis.

Simulacre al CBS Sant Cugat, equips d'emergència. Per
primera vegada es va evacuar tot l'edifici, més de 1.600
persones.

Per poder obtenir el màxim d'informació, es monitora l'exercici a través d'uns
observadors externs, que controlen temps i activació dels protocols.

17

S'han dut a terme
simulacres, tots ells amb una
valoració molt bona i amb un
conjunt de lliçons apreses.

17

6.262

simulacres

persones

Simulacre a l'edifici de 3700 Óscar Esplá d'Alacant. Personal
reunit al punt de concentració exterior.

Per complementar els simulacres generals, trimestralment hi ha una sèrie d'edificis en
què, per la seva altura d'evacuació o volum d'ocupació, es fan simulacions internes:
Centre de treball

Data

Nre.
persones
afectades

Temps
d'evacuació

0225 - Sevilla, OP

3/12/2019

48

4 min

0900 - Sabadell, plaça de Sant Roc

20/3/2019

73

4 min 14 s

16/10/2019

1.600

Confinament. 15 min

7/2/2019

87

3 min 21 s

15/5/2019

137

3 min 50 s

0901 - Sabadell, SC
2953 - Alacant, La Rambla
3534 - Oviedo, Fruela
3536 - Madrid, Serrano
3539 - Pavelló BH Fira Gijón
3607 - CBS Sant Cugat del V.

2/7/2019

89

8 min 09 s

17/12/2019

12

4 min

7/6/2019

1.641

8 min 32 s

3390 - CBS II Sant Cugat del V.

5/11/2019

919

9 min 10 s

3618 - Centre Logístic Polinyà

24/5/2019

34

6 min

3646 - Sant Pere Molanta

22/3/2019

60

3 min 34 s

6/6/2019

707

4 min 22 s

3900 - CBS Madrid

7/10/2019

365

8 min 52 s

5181 - Ruiz Zorrilla, Castelló

7/11/2019

14

1 min 49 s

3860 - San Sebastián de los Reyes

3/12/2019

78

4 min 19 s

3700 - Óscar Esplá, Alacant

3890 - CBS III, Sant Cugat del V.

30/9/2019

248

6 min 55 s

5455 - Av. Libertad. Sant Sebastià

24/10/2019

150

4 min 08 s

Total

6.262

•
•
•
•
•
•
•
•

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, Aguamarga
- CBS Madrid

Les simulacions internes estan dirigides al personal del centre de control perquè tenen un
paper clau en la gestió de les emergències. De vegades també hi participa el personal de
manteniment i els caps d'emergències. Per la seva criticitat, els operadors del centre de
control d'aquests edificis han de passar un test per verificar el seu coneixement i
competències en matèria d'emergències. Enguany l’han passat 10 persones, i totes l’han
superat de manera satisfactòria.

Manteniment
I, finalment, perquè els plans d’autoprotecció siguin eficaços i operatius, cal seguir
una sèrie d'actuacions preventives per part de les direccions de Seguretat,
Manteniment i Prevenció de Riscos Laborals, cadascuna des del seu perímetre de
responsabilitat. Les actuacions preventives que es duen a terme són:
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•
•
•
•
•
•

La revisió setmanal dels sistemes de megafonia.
La revisió i 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 aplicació
efectiva del permís de foc.
La revisió periòdica dels desfibril·ladors existents.
El lliurament dels díptics sobre les instruccions d'emergència al personal
extern que visita els centres corporatius del grup Banc Sabadell.

Mensualment, es reuneix el grup de treball de seguretat integral, que agrupa i alinea
els principals àmbits de seguretat del banc, que té com a objectius:

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 contínua sobre les infraestructures,
processos, procediments i 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.

Aquest any s'ha iniciat una campanya de cartelleria sobre emergències en edificis
singulars amb el propòsit de reforçar la informació relativa al telèfon d'emergències,
recorreguts d'evacuació i punt de concentració exterior. S'han instal·lat a:

Edifici

durant el viatge, la persona rebi informació sobre recomanacions de seguretat i sanitàries
de la ciutat o país de destinació, així com alertes en cas d'emergència. Durant el 2019
s'han rebut 370 notificacions i s'han gestionat 157 incidències. En cap cas ha suposat un
dany per als empleats.

Visites a centres de treball
Des del Servei de Prevenció s'han dut a terme 126 visites a oficines pels motius que es
presenten a continuació:
Motiu de la visita

Nre.

Revisió de les condicions generals

61

Avaluació de riscos laborals
Auditoria
Reunions PAP
Incidències
Total

7
35
10
13
126

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

Nre. unitats

3607 - CBS Sant Cugat del V.

26

5455 - Av. Libertad. Sant Sebastià

6

Com a novetat, als restaurants s'ha instal·lat un dispositiu antiennuegament que provoca
un efecte succió que retira l'aliment de les vies respiratòries en pocs segons. El seu ús
és molt senzill, i permet que qualsevol persona pugui fer front a una emergència d'aquest
tipus. Tanmateix, s'ha impartit un taller pràctic als treballadors de la cafeteria perquè el
puguin fer servir ràpidament.
Per cobrir les necessitats de seguretat de la plantilla que viatja a l'estranger, el banc
disposa de la llicència d'International SOS. Ofereix un servei que permet que, abans i

Tipus d'actuació

Nre.

Noves oficines i trasllats
Reformes integrals en oficines
Reformes i millores organitzatives
Renove de caixers automàtics
Pla Renove climatització

3
8
2.834
296
156

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

.
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Avaluacions de riscos
En tot sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals, l’avaluació de riscos és un
dels pilars fonamentals. En 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

L'any 2019 s'han dut a terme un total de 258 avaluacions de riscos. En els centres nous
es realitza una avaluació inicial; els reformats es reavaluen íntegrament, i la resta
s'avaluen periòdicament segons els criteris establerts en el Pla de prevenció. A més,
aquest any s'ha incorporat el cost de cada una de les accions correctores en els informes
de planificació.

Edifici

Zona avaluada

Ed. 0901 Sabadell, SC

Plantes 1, 5 i 7

Ed. 2950 Alacant, Aguamarga Estrella

Planta 2 i zones comunes

Ed. 2953 Alacant, Rambla Méndez Núñez

Plantes 2, 3 i 6

Ed. 3536 Madrid, Serrano

Plantes 3, 4 i 6

Ed. 3598 BCN, Torre BS

Plantes 7, 17, 18 i 19

Ed. 3860 Madrid, S. Sebastián de los Reyes

Planta baixa

Ed. 3900 CBS Madrid

Planta 2

Ed. 3607 CBS Sant Cugat

Zones comunes Nuclis E i D

D'acord amb el cicle del procés de gestió de les avaluacions, les deficiències detectades
s'incorporen al pla d'accions correctores, en què es proposen unes mesures a implantar
dins el 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 amb una resolució 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) a través de l’SPM.
L'entrada de dades, gestió i anàlisi es fa a través de la plataforma SAP de Recursos
Humans, accessible per tots els àmbits i persones implicades en el sistema.

La distribució segons el motiu d'avaluació és la següent:
Finalment, des de l’SPM es fa el seguiment del programa de mesures preventives de
manera coordinada amb els àmbits actuants.

Resultats de les avaluacions de 2019

D'entre les avaluacions realitzades, per l'elevat nombre de llocs de treball afectats,
destaquem:

De les 258 avaluacions realitzades en els centres de treball, s'han detectat un total de
5.742 deficiències, de les quals se n'ha corregit un 80%, se n'ha desestimat un 1% i
queda pendent d'implementar l'acció correctora en un 19%. Tanmateix, a partir de la
metodologia de l'avaluació, és important que les deficiències no tan sols es corregeixin,
sinó que es faci dins el termini associat a cada nivell de risc. En aquests termes, el 98%
de les deficiències corregides s'han resolt dins el termini, fet que 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:
98% dins del termini
2% fora del termini

L'agrupació pels nivells de riscos detectats segueix la distribució següent:
3.054

93% dins del termini
7% fora del termini
Pendents

Desestimades

1.353
818

100% dins del termini
0% fora del termini

417
100
Important

Moderat

Baix

Tolerable

Trivial

Corregides
A continuació, es mostra la classificació de les deficiències de les avaluacions de riscos
realitzades durant el 2019 segons que s’apliquin al lloc de treball o al centre de treball i
agrupades per tipologia de risc.
La distribució de les deficiències per àmbits responsables és:
Deficiències associades
al lloc de treball

Deficiències associades
al centre de treball

0,3%
End Users IT Services

22,6%

26,9%

DSG
RPSO

36%

SPM

64%
50,2%
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Les deficiències de les avaluacions realitzades el 2019 aplicades al lloc de treball es
disgreguen segons la tipologia de risc.

918
Les deficiències relacionades amb l'estat del cablejat dels llocs de treball i els paràmetres
ambientals (temperatura, il·luminació, etc.) destaquen per sobre de les relacionades amb
l'ergonomia (cadires, distribució d'equips i mobiliari).

620

1.472

181
1.272

178
72

66

19

944

Ergonomia

Paràmetres ambientals

Cablejat

Del total de les deficiències que corresponen al centre de treball s'observa que les més
recurrents són les relacionades 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.

En les 258 avaluacions de riscos realitzades durant l'any 2019 s'han detectat 100 riscos
importants. Aquestes deficiències estan associades a riscos elèctrics, a paràmetres ambientals
(il·luminació), cops i caigudes, mitjans d'extinció i altres (inadequada senyalització de zones
especials).
En el gràfic següent s'observa la distribució segons tipologia de les deficiències esmentades.
64

En el grup Emergències i mitjans d'extinció s'inclouen les deficiències relacionades amb
els equips de protecció contra incendis, senyalització d'evacuació i farmaciola. El
d'Atrapament engloba les deficiències relacionades amb dispensadors, recicladors, caixes
fortes, màquines destructores de paper i portes corredisses.
En el de Contactes elèctrics s'inclouen les deficiències relacionades amb la instal·lació
elèctrica del centre de treball; al Químic, les relacionades amb la manca d'etiquetatge a
l’envàs dels productes de neteja emmagatzemats, i en el de Sobreesforços, les
relacionades amb l'amplitud dels passadissos de l'arxiu i altura de les impressores.

26

En el grup Altres s'inclouen les deficiències que no s'han tingut en compte en cap dels
grups anteriors.

7

Elèctric

Ambiental

Cops / caigudes

1

2

Mes. extinció

Altres
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Gestió de les avaluacions en anys anteriors
Al final de l'exercici de 2019, de les avaluacions realitzades l'any 2018, s'ha corregit un
97% de les deficiències i se n'ha desestimat un 3%. No hi ha deficiències pendents de
gestionar.
En la comparativa dels últims tres anys, si ens fixem en el nivell de gestió de cada
exercici, el mes gener del següent, els percentatges de resolució del 2019 han augmentat
respecte als de l'any 2018.

Edifici

Zona avaluada
Zones tècniques

3607 CBS Sant Cugat
Zones Atex
0901 Sabadell, SC

Zones tècniques
Escales

3536 Madrid, Serrano
Pàrquing
3598 BCN, Torre BS

Zones tècniques

3900 Madrid, Las Tablas

Zones personal de neteja

3636 Sant Sebastià, Av. Libertad

Zones tècniques

5181 Castelló, Ruiz Zorrilla

Zones tècniques

3646 Arxiu, S. Pere Molanta

Magatzem

Col·lectius específics

Contact center

Correspondència

Xofer

Altres avaluacions
Des de la Direcció de Seguretat, durant el 2019 s'ha revisat el risc d'atracament en 204
oficines, 21 de les quals a causa de canvis que afectaven, principalment, el tipus d'accés;
i la resta (183), de canvis que han afectat la plantilla homologada, trasllats i fusions. En
aquest sentit, s'ha executat una actuació de millora dirigida a minimitzar el risc
d'atracament.

Cuiner2.230
cambrer
oficines

Activitats no
oficina

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 separadament. Aquest
any s'han avaluat i/o reavaluat les zones que s'indiquen a continuació:

Empleat oficina
mòbil

Ordenança
Consergeria

Les deficiències detectades en aquestes avaluacions de riscos es corregeixen segons els
terminis marcats. Els terminis de resolució estan definits segons el nivell de risc.

Altures /
Carretoner
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Capítol 2: Seguretat
Durant el 2019 s'ha dut a terme l'avaluació de riscos laborals per als
llocs de personal per a treballs en altura i el personal per a
manipulació de carretó elevador.
S'han desenvolupat formacions específiques per a aquests
col·lectius: tallers de primers auxilis, conducció segura i prevenció
d'incendis per a xofers, manipulació manual de càrregues per
correspondència, un curs específic de PRL per a hostaleria, etc.

S'han fet 50 reconeixements mèdics específics.
S'han lliurat peces d'abric i guants de protecció a les noves
incorporacions a les oficines mòbils, calçat de protecció, guants antitall
i guants de protecció contra contactes tèrmics al personal que
exerceix funcions de cuiner/cambrer i calçat de seguretat i guants
antitall a personal de correspondència.

Capítol 3: Higiene industrial
Mesures ambientals
En l'àmbit del treball en oficines, la higiene industrial és una especialitat preventiva més
enfocada a paràmetres ambientals, amb uns rangs que es troben en el camp del confort, ja
que, excepte casos molt excepcionals, no hi ha riscos higiènics.
Durant el procés de l'avaluació de riscos, es prenen registres en els llocs de treball dels
agents físics que poden influir sobre la salut de les persones, fonamentalment els relatius al
confort tèrmic, acústic, a la qualitat de l'aire i les condicions lumíniques dels centres de
treball.
Del total de deficiències observades, en les 258 avaluacions de riscos dels centres de treball
realitzades el 2019, un 24% d'aquestes deficiències estan vinculades a les condicions
ambientals, una proporció molt similar a la d’anys anteriors.

S'ha fet un estudi ergonòmic en els llocs de correspondència per valorar
l'exposició dels treballadors al risc de sobreesforç per manipulació
manual de càrregues.
S'ha facilitat informació al personal que es va incorporar durant el 2019
sobre els riscos específics associats al seu lloc de treball.

S'ha dut a terme la gestió de les deficiències derivades de les avaluacions
de riscos anteriors al 2019 i s’ha corregit el 69% del total.

Oficines mòbils: Es mantenen les quatre rutes (tres a Astúries i una a
Galícia), encara que s'han modificat algunes de les parades per oferir
una millor atenció en les poblacions amb un baix nivell d'activitat.

S'ha incorporat la figura del xofer extern a partir del mes de setembre, de
manera que desapareixen els riscos associats a l'activitat de conductor.

Deficiències ambientals
Generals centre:

2.230
oficines

•

Nivell CO₂-CO

•
•

Humitat relativa
Velocitat de l'aire

Llocs de treball:
•
•
•

Il·luminació
Temperatura
Soroll
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Capítol 3: Higiene industrial
Les deficiències ambientals, com que estan integrades en l’avaluació de riscos, es
gestionen i es corregeixen segons els terminis marcats per la mateixa metodologia de
l'avaluació.

Nre. de deficiències dels llocs de treball

Si ens fixem en el nivell de gestió, al final de l'exercici de 2019, de les deficiències
detectades vinculades a les condicions ambientals, se n'han corregit 1.070 (79%), se n’han
desestimat 23 (2%) i queden pendents de resoldre 262 (19%).
1.245
Tanmateix, de les 1.070 deficiències corregides, el 97% s'han resolt dins del termini
establert. Cal destacar que s'han millorat les dades respecte a l'any anterior.
A continuació, es pot observar l'estat de gestió de les deficiències ambientals, així com el
percentatge corregit per a cada paràmetre.

Il·luminació

9

17

Temperatura

Soroll

Nivell d'il·luminació / Ubicació

Nre. def.

Percentatge

Insuficient

822

66%

Excessiva

239

19%

Arxiu

Insuficient

113

9%

Altres zones

Insuficient

71

6%

1.245

100%

Lloc de treball

Total

Deficiències generals del centre
Les deficiències dels mesuraments
generals del centre de treball representen
un 6% dels mesuraments ambientals. En
el gràfic següent es mostra el nombre de
deficiències detectades d'humitat relativa,
nivells de diòxid de carboni (CO₂), així
com la velocitat de l'aire.

80%

89%

80%
70%

65%

Il·luminació Temperatura

Soroll

Nivell CO₂₂CO

Vel. aire

70%

Humitat
relativa
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Capítol 3: Higiene industrial
Intervencions 3D (desinsectació, desinfecció i desratització)
Aquest tipus d'intervencions, que impliquen la utilització de productes amb un termini de
seguretat aplicats en l'ambient, i que comporten un nivell de risc elevat, s'han de fer sota
un control estricte, respectant en tot moment el conjunt de mesures preventives recollides
en el protocol intern que el regula. Abans d’aplicar un tractament 3D, sempre s'estudien
tècniques alternatives que no impliquin la utilització d'aquests productes amb termini de
seguretat. Durant el 2019 no s'ha hagut de fer cap actuació d'aquest tipus.

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 l'SPM és coneixedor d'una problemàtica
que pot estar relacionada amb les condicions ambientals del centre, encarrega una
avaluació higiènica a l'SPA per prendre mesures i, si cal, aplicar les accions preventives
que es considerin.
Durant el 2019 s'han realitzat les següents avaluacions específiques:
•

Oficina 0658 C/ Serrano, 5 – Madrid.
Es fa el mesurament de concentració d'un producte químic que es va filtrar a causa de
les obres d'un local contigu. Els valors obtinguts en tots els mesuraments indiquen que
es troben per sota dels valors límit ambientals que estableix la normativa vigent.

•

Oficina 1501 C/ José Martínez Ruiz Azorín, 12 – Torrevieja.
L'objectiu ha estat avaluar la qualitat ambiental a l'interior de l'oficina a causa de les
molèsties que ha manifestat el personal. Els resultats que s'han obtingut indiquen que
els valors estan dins dels límits de la norma i molt allunyats dels valors límit.

•

Oficina 2135 C/ Linares Rivas, 30 - La Corunya.
Es fan mesuraments termohigromètrics, elèctrics i de camps electromagnètics a causa
de l'aparició de casos de lipoatròfia. L'informe tècnic conclou que els valors ambientals
registrats són correctes.

Calibratge d'equips
Durant el 2019 s'han calibrat 16 equips de mesurament
que disposa la Direcció PRL per mantenir el control de les
condicions ambientals dels entorns de treball.

Capítol 4: Ergonomia-Psicosociologia
Ergonomia
L'ergonomia és una especialitat preventiva que s'orienta a adaptar els llocs i les
condicions de treball a les persones. Per això, és important conèixer i identificar quines
són les principals tasques que ha de dur a terme la plantilla, el seu repartiment en la
jornada, el disseny del mobiliari, les condicions ambientals en què es desenvolupa
l'activitat, els equips de treball que es fan servir, etc. Tot el que cal per al correcte exercici
de l'activitat laboral, per facilitar que aquesta es realitzi amb comoditat, evitar postures
forçades i permetre els canvis posturals i els descansos del personal.
Per gestionar-la, actuem en coordinació amb les direccions de Manteniment Tècnic,
Gestió d'Espais, Compres 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
salut de la plantilla, homologant-ne l’adequació, resolent les incidències detectades i
validant el disseny i la configuració dels llocs de treball.
Així mateix s'atenen 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 els continguts de les tasques a les característiques d'aquestes persones.

Com a acció preventiva als freqüents trastorns
musculoesquelètics detectats en la plantilla (el 80% de les
persones patim en algun moment de les nostres vides
mals d'esquena) vam dissenyar la campanya "Seu bé per
sentir-te millor", tal com s'explica en el capítol
d'organització, que vam posar en marxa el Dia Mundial de
la Prevenció.

D'altra banda, en aquest exercici s'han
comprat 930 cadires ergonòmiques per
equipar els nous llocs de treball i/o suplir
les cadires que presentin deficiències. Així
mateix, hem homologat el nou model de
cadira, la STEELCASE sèrie 1, que no tan
sols compleix tant amb els requeriments
legals com tècnics de nivell ergonòmic
superior, sinó que també obté una
excel·lent valoració qualitativa en les
proves d'usuari.
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Capítol 4: Ergonomia-Psicosociologia
També s'han substituït 54 taulells antics per altres més moderns, que faciliten més
espai de treball i una millora ergonòmica, així com 296 caixers automàtics, que
no tan sols presenten avantatges per als clients, sinó que són ergonòmicament
millors per als empleats, perquè faciliten la recàrrega i el manteniment.
Segons els protocols i criteris establerts, el 2019 s'han subministrat els diferents
elements de treball especials, detallats a continuació, per millorar l'entorn de treball
de la persona:

Psicosociologia
Els riscos psicosocials fan referència a les condicions presents en una situació laboral
que estan directament relacionades amb l'organització, el contingut de la feina 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.

2018
Material

Unitats
81

Reposacanells de teclatRegistre
S

Diademes auriculars telefòniques
Elevador de pantalla
Carro de transport de moneda
.

Manual PAU

Manual PAU

Reposacanells de ratolí

Reposapeus

Comunicació
oficial

28

Registre
S

338
130

Comunicació
oficial

2022

26

Accions
preventives/
correctores

201

Planificació avaluacions pla quinquennal:
A la intranet es poden consultar els documents següents:
•
•

Manual d'ergonomia: document en què s'ofereixen criteris i solucions concretes i
pràctiques sobre higiene postural, configuració del lloc de treball, etc.
Els manuals de regulació dels diferents models de cadires que s'utilitzen al banc,
per poder adaptar-les a les necessitats de cada persona.

ANY
2018

B. SABADELL: T. Nord-oest i Catalunya

2019

B. SABADELL: T. Nord i Sud. SC nacional

Amb tot això, assolim un doble objectiu:

FONOMED GESTIÓN TELEFÓNICA MEDITERRÁNEO, S.A.

1. El confort físic (evitant sobrecàrregues, lesions i possibles accidents de treball o
baixes per malaltia), cosa que proporciona més protecció de la salut de les
persones.
2. El confort psicològic, de què es deriva una millora de la satisfacció i 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 correcte disseny ergonòmic dels llocs de treball i del contingut de les
tasques incrementa el grau de satisfacció i influeix positivament en l'actitud.

EMPRESA/ÀMBIT

BUSINESS SERVICES FOR OPERATIONAL SUPPORT, S.A. (BSOS)
SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A.U.
SABADELL INFORMATION SYSTEMS, S.A.U. (SABIS)
2020

B. Sabadell: T. Centre

2021

B. SABADELL: T. Est

2022

FILIALS
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Capítol 4: Ergonomia-Psicosociologia
Metodologia i participació

Resultats

Els estudis de riscos psicosocials s'han dut a terme mitjançant
l’aplicació d'un mètode quantitatiu, fent servir un qüestionari
d’avaluació. S'ha aplicat el mètode d'avaluació de factors psicosocials de l'Institut
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, versió 4.0, F-PSICO.

Els resultats generals es valoren en dos colors (verd i vermell). Verd per a situació
adequada (resultat de sumar situació adequada amb risc moderat) i vermell per a
situació de risc (resultat de sumar risc elevat amb risc molt elevat).

El qüestionari del mètode de factors psicosocials està compost per 44 ítems, amb els
quals s'obté informació sobre 9 factors, cadascun dels quals s’avalua
independentment.

Factors de risc avaluats.
Resultats generals.

Aquest instrument està dissenyat per identificar i mesurar l'exposició dels treballadors a
les següents dimensions psicosocials: temps de treball, autonomia, càrrega de treball,
demandes psicològiques, varietat/contingut, participació/supervisió, interès pel
treballador/compensació, acompliment del rol i relacions i suport social.

Temps de treball

A continuació, es detallen les dades dels estudis realitzats. Cal destacar de manera
molt positiva el percentatge de participació de cada un d'ells.

Varietat-contingut

BS
T. Nord

Àmbit d'estudi
Data inici estudi:

BS
T. Sud

BS
SC

Xarxa oficines

Tota la
plantilla

18.03.2019

07.10.2019

Cens:

794

934

3.930

Enquestes contestades:

473

620

2.579

% Participació:

60%

66%

65.62%

BS
T. Sud

BS
SC
Manual PAU

Autonomia
Càrregues de treball

Registre
S

Demandes psicològiques

Comunicació
oficial

Supervisió-participació
Interès pel treballador

AVALUACIONS
PSICOSOCIALS 2019

BS
T. Nord

Desenvolupament de rol

Accions
preventives/
correctores

Relacions i suport social

Factors de risc avaluats.
Resultats generals.

SABIS

BSOS

SABADELL
CONSUMER
FINANCE

FONOMED

Temps de treball
Autonomia
AVALUACIONS
PSICOSOCIALS 2019

SABIS

Àmbit d'estudi
Data inici estudi:

SABADELL
CONSUMER
FINANCE

BSOS

Càrregues de treball
FONOMED

Varietat-contingut

Tota la plantilla
07.10.2019

Demandes psicològiques
Supervisió-participació

11.11.2019

Cens:

645

381

124

178

Enquestes contestades:

415

264

105

140

% Participació:

64%

69,29%

84,68%

78.65%

Interès pel treballador
Desenvolupament de rol
Relacions i suport social

30

Capítol 4: Ergonomia-Psicosociologia
Perfil global: aspectes positius
Elevat percentatge de respostes als qüestionaris, entre el 60 i el 84%.
7 factors favorables
Dels nou factors de risc avaluats, les càrregues de treball i la supervisió-participació són
els dos paràmetres que tenen una valoració més desfavorable, encara que en algunes
enquestes també apareix l'acompliment del rol.
Càrrega de treball
Per càrrega de treball s'entén el nivell de demanda de treball a la qual el treballador ha de
fer front, és a dir, el grau de mobilització requerit per resoldre el que exigeix l'activitat
laboral, amb independència de la naturalesa de la càrrega de treball (cognitiva,
emocional).
Supervisió/participació
Aquest factor recull dues formes de les possibles dimensions del control sobre el treball:
1.

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

2.

La participació explora els diferents nivells d'implicació, intervenció i col·laboració que
el treballador manté amb 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 de treball i mètodes de treball.

Cal matisar que, tal com estan definides les preguntes en el qüestionari psicosocial, en la
gran majoria d'estudis psicosocials s'obtenen respostes desfavorables en els ítems
relacionats amb la participació. Malgrat les preguntes referents a supervisió en la mostra
avaluada, s'han obtingut respostes en zona adequada.
Per al cas de l'acompliment del rol
Aquest factor considera els problemes que es poden derivar de la definició de les tasques
de cada lloc de treball. Comprèn dos aspectes fonamentals:
1. La claredat de rol: aquesta té a veure amb la definició de funcions i responsabilitats
(què s'ha de fer, com, quantitat de treball esperada, qualitat de la feina, temps
assignat i responsabilitat del lloc).
2. El conflicte de rol: fa referència a les demandes incongruents, incompatibles o
contradictòries entre si o que puguin suposar un conflicte de caràcter ètic per al
treballador.

Accions correctores
Durant l'any 2019 s'han gestionat les següents accions orientades a la supressió o
reducció dels factors de risc detectats:
1.

Darrera fase (en oficines pendents) de les visites a les oficines amb informes de
situació dels DORR, que tenen l’estructura següent:

• Motiu de la visita
• Organigrama i plantilla
• Càrregues administratives / Funcions
• Carterització
• Circuits operatius
• Infraestructures i dotació tècnica
• Situació pati operacions
• Situació arxiu
• Prevenció de riscos laborals: El seu contingut, estructurat en 16 ítems, ha estat
consensuat amb els àmbits implicats per poder garantir una adequada resposta als
resultats obtinguts. Com a complement, s'elabora una guia tècnica que aporta criteris per
detectar incidències i possibles solucions de manera gràfica i senzilla per a cada
escenari.
• Altres
• Pla d'actuació, en relació amb les incidències detectades.
Factors de risc sobre els quals actua:
•Participació (comunicació/participació)
•Càrrega de treball (repartiment de tasques dotació
tecnològica / càrrega de treball)

2.

Pla Renove de caixers automàtics. Amb l'objectiu de fomentar i incrementar les
gestions de clients en règim d'autoservei, durant el 2019 s'han dut a terme les
tasques següents:

• Instal·lació de 296 caixers automàtics nous de les màximes prestacions
• Actualització de 912 caixers automàtics existents per instal·lar-hi un actualitzador de
llibretes
• Actualització de 280 caixers automàtics per dotar-los de lectors de codis de barres
Factors de risc sobre els quals actua:
• Càrrega de treball (repartiment de tasques dotació tecnològica / càrrega de treball)
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Capítol 5: Vigilància de la salut
La vigilància de la salut és el conjunt d'activitats encaminades
a protegir la salut i prevenir les malalties derivades de la feina,
amb un doble objectiu:

1

2

Sobre la pròpia persona (vigilància individual):

Reconeixements mèdics
Una de les activitats de la vigilància de la salut consisteix en la realització
de reconeixements mèdics o exàmens de salut: diaris, a l'inici de l'activitat,
després d'una absència prolongada o per valorar una possible especial sensibilitat d'un
treballador/a a determinats riscos.

•
•

Detecció precoç d'alteracions
Identificació de treballadors especialment sensibles (TES)

•

Avaluació de l'aptitud

10.932

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

Reconeixements
programats

•
•

Valoració global de la salut col·lectiva
Elaboració d'estudis epidemiològics

•
•

Avaluació d’eficàcia d’estratègies preventives
Realització de campanyes preventives

Em presa

•

Aportació de dades per a l'avaluació de riscos

BANC SABADELL

81%

8.896

53%

Reconeixements
fets

De la plantilla
realitza un RM

FUNDACIÓ BANC SABADELL
BANSABADELL FINANÇAMENT

Aquesta activitat està externalitzada amb els serveis de prevenció aliens (SPA).
Seguint amb l'objectiu de reduir les tasques de gestió i millorar la qualitat dels
serveis prestats, s'ha reduït el nombre de serveis de prevenció aliens (SPA) que
presten aquest servei dins del GBS, de manera que s’ha passat de 6 serveis de
prevenció aliens a 3 (CUALTIS, ASPY i PREVINT (*)).

2

3
10

URQUIJO GESTIÓN

4

SABADELL INNOVATION CELLS

5

BANSABADELL RENTING

RM
després
d’IT
48

RM valoració ES
18

2

51

10

11
10
205

78

204
57

INVERSIÓ DESENVOLUPAMENT

1

STRATEGIC CONSULTING

3

BANSABADELL SECURITIES SERVICES (*)

0

SABADELL CORPORATE FINANCE

1

EDERRA

1

Total

FILIALS, un únic servei de prevenció aliè (ASPY o CUALTIS) per empresa.
El servei de prevenció aliè PREVINT només dona cobertura a Sabadell Consumer Finance.

323

1

SABADELL ASSET MANAGEMENT

BUSINESS SERVICES FOR OPERATIONAL
SUPPORT
FONOMED

ASPY

7.756

62

SABADELL INFORMATION SYSTEMS

CUALTIS

RM
d'inici

SABADELL CONSUMER FINANCE

BANSABADELL MEDIACIÓ

BANC SABADELL, distribució dels serveis de prevenció aliens per territorials:

RM
periòdic

8.374

14

1
4

1

1

1

54

20

7

1

448

(*) La plantilla de Bansabadell Securities Services va passar a formar part de la
plantilla de Banc Sabadell l’1 d’abril de 2019. Els reconeixements mèdics periòdics es
van dur a terme després de la seva incorporació a Banc Sabadell.
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La convocatòria dels RMP es va llançar el dia 16 de gener, i el termini per marcar la
resposta (acceptació o renúncia) va finalitzar el 31 de gener. Total persones
convocades a l'RMP: 13.166 (el 78% de la plantilla), dels quals van acceptar la
convocatòria un total de 10.112 persones (el 77% de la plantilla convocada); hi van
renunciar 949 (el 7% de la plantilla convocada), i la resta no va accedir a l’aplicació
per marcar la seva resposta.

Per valorar la qualitat i satisfacció dels serveis prestats pels SPA en els reconeixements
mèdics, s'ha remès una enquesta al 91% de la plantilla que ha fet l’RM. Un total de 8.094
enquestes enviades. El treballador, un cop realitza el reconeixement, rep un correu
electrònic amb un enllaç on ha d'entrar i marcar les seves respostes. Els resultats obtinguts
permeten detectar i corregir possibles incidències.

El 99,75% de la plantilla reconeguda ha estat apta per a
l'exercici de les tasques habituals del lloc de treball.
Per abordar d'una manera més específica la vigilància de la salut del col·lectiu de
treballadors d'oficina (col·lectiu majoritari) es fa servir una classificació de llocs
genèrica, en funció de quatre paràmetres: si treballa a la xarxa d'oficines o als SC, si
és un mànager amb personal a càrrec seu, 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 cada un d'ells. D'aquesta manera es focalitza
molt millor la vigilància de la salut sobre la plantilla d'estudi i les restriccions de les
tasques i/o mesures adaptatives específiques per adaptar el lloc de treball.
El metge de la feina, d'acord amb la valoració de l'estat de salut de la persona i els
riscos específics del lloc de treball, pot emetre recomanacions laborals, que no li
impedeixen seguir desenvolupant les tasques del seu lloc de treball. Aquestes
recomanacions laborals impliquen l'adaptació de l'entorn laboral, per dur a terme les
tasques pròpies del seu lloc de treball, per motius de salut. Com ara models de
cadires més ergonòmiques, ratolins verticals, dispositius auriculars, pantalles de més
polzades, carros per al transport de monedes, etc. En aquest cas s'han emès 84
certificats amb recomanacions laborals.
En 21 casos s'ha emès un apte amb restriccions a tasques concretes i específiques
del lloc.
Empresa
Banc Sabadell
Fonomed
Total

87%
VALORACIÓ GLOBAL

Valoracions
Molt bona i
Bona

92%
VALORACIÓ

8.094
Enquestes
enviades

Molt bona / Bona

Acceptable /
Dolenta

Ítems valorats en les enquestes

2018

2019

2018

2019

Estat de les instal·lacions i equipament

84%

87%

16%

13%

Tracte/atenció rebuda

93%

95%

7%

5%

Apte amb restriccions
< 30 min

21
1
22
Temps d'espera en les instal·lacions

> 30 min

2018

2019

2018

2019

79%

84%

21%

16%

.
Aquestes restriccions estan relacionades principalment amb manipulació manual de
pesos superiors a 3 quilos i evitar tasques amb una elevada càrrega mental i
conducció de vehicles en alguns casos.

< 15 dies

Temps de recepció de l'informe

> 15 dies

2018

2019

2018

2019

87%

83%

13%

17%

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

El personal sanitari dels SPA, a través dels RM, identifiquen el personal especialment
sensible i emeten, si cal, 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 especial sensibilitat, tant per limitar alguna de les tasques del seu
lloc de treball com per introduir alguna millora en les seves condicions de treball.

A escala general, durant el 2019 s'han dut a terme les següents
actuacions de millora per donar solució a les incidències i necessitats
detectades durant el 2018.
Per a les embarassades s'estableixen unes mesures
preventives, a disposició de totes les treballadores a
l'extranet corporativa, en relació amb els riscos específics
del seu lloc de treball.

Cessament de concerts amb serveis de prevenció aliens:
Cessament del concert amb el servei de prevenció aliè Quirón Prevención el
31 de desembre de 2018. La plantilla que, havent acceptat la convocatòria, no
va rebre cita per Quirón Prevención, per dur a terme l’RMP durant l'any 2018,
van ser citats els primers mesos de l'any per ASPY o CUALTIS (Territorial Sud
i Territorial Centre, respectivament), per fer el reconeixement mèdic.
Cessament del concert amb els serveis de prevenció aliens Valora Prevención
i Egarsat el 31 de desembre de 2018. ASPY i CUALTIS assumeixen el nou
concert amb una xarxa més àmplia de centres propis en els territoris on Valora
i Egarsat prestaven els seus serveis. Amb aquest canvi es redueix l'atenció en
centres concertats amb pitjor qualitat de servei.
Reconeixements mèdics en dues fases:
En els centres de treball de 0901 Sabadell SC, CBS II i III i Torre Diagonal,
ASPY Prevención ha continuat fent el reconeixement mèdic en dues fases per
millorar la qualitat del servei. Una primera fase, en què el personal d’ASPY es
desplaça a les instal·lacions del banc, per dur a terme l’extracció de sang al
centre de treball, i una segona fase, a les instal·lacions d’ASPY, per a la resta
de proves del reconeixement. Això suposa un doble benefici: d’una banda, ja
no cal que la persona hi vagi en dejú, i, de l'altra, el dia de la cita el metge li
comunica els 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, ja que les causes que motiven la
discapacitat són molt dispars i cal valorar cada cas de manera particular per adaptar-lo a
les seves necessitats.

Tipus d'actuació

Nre.

Avaluació nous casos discapacitat sup. 33%

29

Reavaluació casos discapacitat sup. 33%

44

Adaptació llocs de treball, per motius de salut, a
partir de les recomanacions laborals emeses en la
qualificació d’aptitud

84

Total

157

Prova pilot d’autocita:
CUALTIS, en els centres de treball 3900 i 3782 (CBS Madrid), va fer una prova
pilot del sistema d’autocita. Els empleats van rebre un enllaç amb una
contrasenya que els permetia accedir al sistema d’autocitació, gestionar la
seva cita –dia, hora i centre assistencial– i modificar-la en funció de les seves
necessitats.

En les situacions en què el personal pugui estar sotmès a nous riscos, com ara els
centres de treball afectats per obres/reformes/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 comuna (malaltia comuna i
accident no laboral) com de contingència professional (AT/MP). Les dades de l'índex de
prevalença (nombre d'empleats/ades amb absentisme/plantilla) i gravetat I (nombre de
jornades perdudes / jornades existents) segueixen la mateixa tendència que en anys
anteriors, tot i que els valors de 2019 se situen lleugerament per sobre de la mitjana dels
anys anteriors. L'índex de prevalença total anual ha estat del 5,23 i el de gravetat I, de
3,01.
A continuació, es detallen els gràfics dels índexs de prevalença i gravetat mensuals en
comparació amb la mitjana dels anys 2010-2018 en el mateix període.

Pel que fa a l'any anterior, el l índex de prevalença i el de gravetat han tingut un
lleuger augment, però han mantingut la mateixa tendència al llarg de l'any.
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El nombre de nous processos iniciats cada mes ha baixat lleugerament respecte a l'any
anterior (422 processos de mitjana el 2019 respecte dels 444 de l'any 2018).

1000
800

Cadascun d'aquests processos s'ha analitzat tenint en compte les dades de gènere
(home, dona) i edat (< 31, entre 31-44 i > 44 anys), en relació amb les dades de plantilla i
el total de processos d'IT. D'aquesta manera es pot identificar i analitzar amb detall quin
col·lectiu és el més afectat.

Dades del nombre d'IT respecte a la plantilla

600

Si relacionem el nombre d'IT per gènere pel que fa a les dades de plantilla, el 25,17%
dels homes ha tingut alguna IT al llarg de l'any, mentre que en el cas de les dones ha
estat del 41,06%.

400
200

Del total d'homes, el 36,86% correspon al tram < 31 anys; el 22,39%, entre 31 i 44 anys, i
el 61,37%, a > 44 anys.

0

Del total de dones, el 60,67% correspon al tram < 31 anys; el 41,61%, entre 31 i 44 anys,
i el 39,17%, a > 44 anys.
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Any 2019

6

7

8

9

10

11

12

Any 2018

Del total de processos, els derivats de la contingència comuna són majoritaris respecte
dels de contingència professional.

Dades del nombre d'IT respecte al total de processos d'IT
El 46% dels processos se centren en lT amb una durada molt curta (durada inferior a 5
dies), seguides dels processos de curta durada (entre 5 i 30 dies) i llarga durada (més de
.60 dies), que suposen el 29% i el 15%, respectivament.

A continuació, s'analitzen les dades d'IT (processos amb baixa mèdica), tant de
contingència comuna (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

Els casos d'IT que s'inclouen en aquest estudi són els següents:
•
•

Els iniciats en un període anterior al 2019 i que s’han donat alta durant l'any en curs.
Els que han s’han donat de baixa i d’alta durant el 2019.

. No s'inclouen les IT iniciades durant el 2019 ni anteriors que no hagin estat donades
d’alta durant l'any 2019 (continuen en IT durant l'any 2020), ja que aquests casos s'han
d'incloure en estudis posteriors.

RM
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HOMES

Del percentatge total d’IT, el 37,68% han estat homes, mentre
que el percentatge de dones és del 62,32%. Pràcticament sense variació respecte a
l'any anterior.

Tant en dones com en homes els processos de durada molt curta són els que tenen
més nombre de casos. Per contra, els processos de durada mitjana són els que
representen menys casos.

28,25%

12,06%

5,70%

6,53%

9,77%

17,46%

7,34%

4,19%

3,85%

4,84%
DONES

Molt curta

Curta 1

Curta 2

% Homes sobre el total IT

Mitjana

3,03%

Llarga

0,58%

0,52%

0,23%

0,32%

9,30%

4,79%

20,04%

9,53%

4,13%

4,39%

7,36%

Molt curta

Curta 1

Curta 2

Mitjana

Llarga

% Dones sobre el total IT

22,26%

Pel que fa al gènere, els homes tenen un major percentatge d'absentisme en la
franja d'edat > 44 anys, amb un 61,37%. El segueix el tram d'edat entre 31 i 44
anys, amb un 32,81%, i el percentatge menor està en el tram de < 31 anys, amb un
percentatge del 5,82%. Continua amb la mateixa tendència que l'any anterior.

Pel que fa al total de dones, el percentatge d'absentisme de les menors de 31 anys
suposa el 4,68%; entre 31 i 44 anys, el 49,87%, i les majors de 44 anys, el 45,45%.
En aquest cas, el percentatge més elevat es troba en el col·lectiu entre 31 i 44
anys. Continua amb la mateixa tendència que l'any anterior.

5,52%

8,00%

.

> 44

31-44

< 31
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Les dades comparatives de l'absentisme del GBS amb els índexs d'absentisme del
sector serveis i les corresponents a la mateixa CNAE facilitades per AMAT
(Associació Mútua d'Accidents de Treball), que inclou l'absentisme per AT/MP i CC,
són les següents:

4,57 (*)
3,86
3,31 (*)
3,06

3,01
2,73

El GBS treballa amb vuit mútues (mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social), que donen cobertura a tot l'àmbit nacional, tant en la contingència
professional com en el seguiment de la contingència comuna.
Una altra de les activitats de les mútues és la gestió de les prestacions: per risc
durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, i de la cura del menor amb malaltia
greu (CUME). En aquest últim cas s'han gestionat 19 prestacions durant el 2019.
En el seguiment de la IT per CC les mútues contacten amb els empleats/ades, els
primers dies de la baixa, per seguir el seu procés d'IT, gestionar la seva prestació i
prestar-los la seva atenció per fer proves diagnòstiques, tractaments terapèutics i
rehabilitadors (previ consentiment del treballador/a i de la Seguretat Social) amb la
finalitat d'evitar la prolongació innecessària dels processos d'incapacitat temporal.

2.563
94
2018

Assistències i visites amb especialistes

Proves diagnòstiques

2019

Sector serveis *dada CC i AT/MP novembre de 2019
Secció CNAE K, Activitats financeres i d'assegurances, *dada CC i
AT/MP novembre de 2019
GRUP BS

Les dades d'absentisme del GBS també inclouen, a diferència de les dades d'AMAT,
els absentismes per malaltia que no cursen amb baixa mèdica. Tot i això, les dades
del GBS es mantenen per sota dels valors del sector serveis i de la secció de CNAE
corresponent (sector K).

775

Sessions de rehabilitació

799

Sessions de psicologia

Els controls i reconeixements mèdics que pugui proposar la mútua són obligatoris per
al personal en situació d'IT. Aquests els duen a terme personal mèdic qualificat.
Els motius més freqüents d'incapacitat temporal per contingència comuna són
patologies infeccioses, trastorns musculoesquelètics, lesions traumatològiques i
processos psiquiàtrics/psicològics. En el camp de la traumatologia i de la psicologia
compten amb professionals qualificats que ofereixen els millors serveis des de les
primeres visites, amb l'objectiu de facilitar la recuperació de les persones afectades.
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Epidemiologia laboral
Els reconeixements mèdics, l'accidentalitat i l'absentisme són fonts
d'informació per vigilar la salut de la plantilla.

L'activitat principal de la plantilla del grup és el treball d'oficina (usuari de PVD), i
és un percentatge minoritari el personal que porta a terme activitats més
específiques, els anomenats col·lectius específics: xofers, personal en oficina
mòbil, personal amb activitats de maneig de carretons elevadors i treballs en
altura, cuiner/cambrer, ordenança, conserge, gestors telefònics (contact center) i
correspondència.

Promoció de la salut
Banc Sabadell, a través de Sabadell Life, la xarxa social interna per a empleats,
promou la participació de la plantilla en activitats esportives, accions de
millora d'hàbits nutricionals i esdeveniments solidaris de diversa índole que
contribueixen a la promoció de la salut de la plantilla.
•

Trailwalker: una prova esportiva i solidària en què, en equips de quatre persones
i dos suports, han de recórrer 10, 50 o 100 quilòmetres en un màxim de 16 o 32
hores. Prèviament, l'equip ha d'haver recaptat 1.500 euros a favor d’Oxfam
Intermón per lluitar contra la pobresa en països en via de desenvolupament. El
2019 hi van participar 48 equips de Banc Sabadell i va ser un any més l'empresa
que més equips aporta a la prova.

•

Inspiring Games: una competició esportiva interempreses que consta de dues
fases: una online en què els participants sumen quilòmetres de manera individual
a través de dispositius wearables i una altra offline en què els empleats i
empleades de Banc Sabadell van competir per equips a Madrid amb altres
empreses participants. Igual que en el cas anterior, també té un component
solidari.

Les dades epidemiològiques de 2019 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 laboral de la plantilla no presenta alteracions
rellevants que requereixin intervencions col·lectives específiques, ni desviacions
significatives en l'estat de salut dels treballadors respecte a poblacions de
característiques similars.
Les principals troballes dels estudis epidemiològics derivats dels reconeixements
mèdics són les següents:
•

El 52% dels empleats que han passat l’RM són homes.

•

Edat mitjana dels empleats reconeguts: 48 anys.

•

Els principals riscos laborals a què estan exposats els treballadors són els
riscos ergonòmics relacionats amb la fatiga visual, alteracions
musculoesquelètiques i la càrrega mental.

•

Els resultats indiquen que les alteracions musculoesquelètiques més freqüents
afecten la columna vertebral, principalment la regió cervical i lumbar.
•

.

A més, els serveis de prevenció aliens, a través dels reconeixements
mèdics, emeten recomanacions personals en relació amb alteracions de
salut individuals detectades per salvaguardar la seva salut. Basant-se en
aquestes recomanacions, s'elabora el programa anual de PRL, les
activitats del qual queden recollides en els diferents capítols de la memòria.

Milla Nàutica Solidària: Col·laboració amb
els Bombers de Barcelona, que organitza un
curs per nedar a la platja del Bogatell de
Barcelona en què els participants poden
nedar mitja, una, dues o tres milles
nàutiques. 20 empleats van participar en la
prova com a nedadors i voluntaris

.
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•

Pàdel, futbol, bàsquet i golf, així com la participació en
diverses curses populars, són altres disciplines que es
promouen entre la plantilla del grup. En total, 35
esdeveniments esportius en què han participat 775
empleats de Banc Sabadell.

•

En els centres corporatius del CBS Sant Cugat i CBS
Madrid, on treballen gairebé 3.000 persones, disposen
de gimnàs corporatiu a disposició de la plantilla,
subvencionat parcialment per l'empresa.

•

Campanyes d'alimentació saludable: juntament amb
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, perquè estiguin disponibles per a totes
les persones que treballen en el GBS.

•

Donació de sang: sis jornades de donació de sang a
Barcelona, Madrid, València i Alacant durant el 2019,
amb un resultat de 314 donacions. A més, a
Catalunya, Banc Sabadell juntament amb el Banc de
Sang i Teixits és la primera empresa que dona l'opció
als seus empleats de fer donacions de plasma
incompany.

Glossari

ACC:
AMAT:
AT:
CAE:
CC:
CNAE:
CO:
CO2:
CESS:
DEA:
DORR:
DOT:
DP:
DSG:
DT:
MP:
ARL:
ES
ETT
GBS:
IT
OAE:
PAU:
PRL:
PVD:
RCP:
RM:
RMP:
RPSO:
SC:
SPA:
SPM:
TES:

Accident
Associació Mútua d'Accidents de Treball
Accident de treball
Coordinació d'activitats empresarials
Contingència comuna
Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques
Monòxid de carboni
Diòxid de carboni
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
Avaluació de riscos laborals
Especial sensibilitat
Empresa de treball temporal
Grup Banc Sabadell
Incapacitat temporal
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

.
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