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PRESENTACIÓ
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes situa com a objectiu el dret a la 
igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits de la vida social, tal com s’estableix 
en l’article 14 de la Constitució espanyola. Concretament dins de l’univers de les relacions laborals i 
específicament pel que concerneix a la salut laboral, l’article 43 de la Llei 17/2015 estableix l’obligació 
d’incloure la perspectiva de gènere a les activitats preventives de les empreses.

Ara bé, més enllà d’aquesta obligació legal, existeix una necessitat apressant d’implementació de la 
perspectiva de gènere pel que fa a les polítiques preventives de les empreses (concretament la realitza-
ció d’avaluacions de riscos des d’una perspectiva de gènere, més enllà del que s’estableix en l’article 
26 de la Llei de prevenció de riscos laborals o LPRL).

Les dades i l’experiència sindical en salut laboral ens indiquen clarament l’escàs desenvolupament de 
la perspectiva de gènere pel que fa a les activitats preventives, i en concret en relació amb l’avaluació 
de riscos i amb la planificació preventiva. En aquest sentit l’última edició de l’enquesta sobre la gestió 
de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, realitzada per l’Institut Català de Segu-
retat i Salut Laboral (ICSSL) i publicada el 2021, ens indica, entre altres deficiències de la gestió preven-
tiva al nostre país, la dada següent: entre el 0,1 % i el 13,7 % de les empreses han completat el procés 
d’avaluació de manera específica segons els riscos existents als llocs de treball i han dut a terme la 
planificació i la implementació de les mesures preventives. Això ens indica que, com a màxim, s’han 
desenvolupat accions per donar compliment a l’article 26 de l’LPRL (probablement vinculades a la 
prestació de risc per a l’embaràs, en major mesura, i a la protecció de la lactància natural, en menor 
mesura).

Atesa la rellevància i la necessitat d’introduir dins de les activitats sindicals en salut laboral aquesta 
perspectiva de gènere i tenint en compte també les dificultats tècniques, legals i científiques de cara a 
la realització d’avaluacions de riscos que continguin el biaix de gènere (cal recordar, per exemple, que 
els valors límit ambientals s’apliquen per igual a homes i dones) i permetin la implementació i l’execució 
de mesures preventives que garanteixin la seguretat i la salut integral de les dones, des de CCOO de 
Catalunya, conjuntament amb ISTAS, hem elaborat aquest document, per donar coneixements, eines 
i orientacions preventives als delegats i delegades de prevenció perquè aquests puguin realitzar les 
funcions i les facultats que els atorga l’LPRL.

Mónica Pérez 
Responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya
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INTRODUCCIÓ
Les formes clàssiques de fer prevenció poden ser l’origen de desigualtats1.

AVALUAR NO ÉS EL MATEIX QUE MESURAR. No totes les condicions de treball es poden mesurar tal 
com tradicionalment ho han fet les tècniques preventives. Per exemple, les respostes fisiològiques 
davant l’estrès varien molt d’unes persones a unes altres. Així doncs, com es pot establir una mesura 
estàndard que ens garanteixi que realment es detecta una situació d’estrès? En els riscos que afecten 
de manera específica les dones, com es pot mesurar la pèrdua d’autoestima davant una discriminació 
salarial? I com es pot valorar la incidència de l’assetjament sexual?

NO TOTS ELS INDICADORS SÓN OBJECTIUS. La salut té un fort component subjectiu en funció de la 
pròpia percepció, la biologia diferencial, les experiències prèvies i l’entorn socioafectiu de la persona.
Pretendre establir indicadors objectius limita la prevenció a allò fàcilment observable i deixa de banda 
tota una sèrie d’afectacions a la salut que només es detecten en un inici a través de l’expressió dels qui 
la pateixen, com els trastorns musculoesquelètics, que no apareixen en una radiografia, les alteracions 
del son i de l’alimentació davant situacions de pressió i estrès o la desmotivació davant treballs monò-
tons i repetitius.

LA BIOLOGIA ÉS DIFERENT. Quan parlem de diferències no ens referim a supremacies d’un sexe 
sobre un altre, sinó simplement al fet que no responem igual davant d’un fet. Potser un dels exemples 
més clars és quan analitzem els indicadors de salut enfront de l’estrès. És freqüent que la llista d’indica-
dors de salut no prevegi les alteracions de la menstruació, quan davant una situació d’estrès un dels 
primers canvis que es produeixen en les dones és el relacionat amb la menstruació: s’avança, s’enda-
rrereix, n’augmenta el sagnat... Apareix, doncs, un canvi en el cicle menstrual.

QUAN UN RISC ÉS IMPORTANT. Finalment hi ha la qüestió dels criteris per emetre el judici de valor: 
aquests normalment s’han definit sobre la base d’un prototip de treballador, suposadament neutre, 
però que en la realitat respon al treballador home.

Per exemple, quan s’estableixen valors límit per a l’exposició a substàncies tòxiques, aquest està 
definit per un temps determinat d’exposició, per unes característiques fisiològiques i per unes condi-
cions de treball normals. Què ocorre quan la persona que treballa és una dona, la qual té una biologia 
diferent, i hi està exposada més hores de les previstes i en condicions de precarietat? Caldria qüestio-
nar-se el següent: qui estableix els límits? Quant risc és massa? Es pregunta a les treballadores si 
l’exposició els està produint algun dany a la salut?

Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes qüestions i, per tant, argumentar i contextualitzar la 
necessitat d’incorporar, de manera real, la perspectiva de gènere a les metodologies d’identificació i a 
les avaluacions de risc, aquest document recull els resultats d’una cerca bibliogràfica de normativa, 
documentació tècnica, articles i publicacions, tant a escala nacional com internacional, i pretén ser una 
eina per a l’acció
sindical.

1 TORADA, R; MORENO, N. “Salud laboral y género”. Capítol publicat a Mujer y trabajo. Problemática actual. Valencia: Editorial Germania. CCOO.
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1. CONTEXTUALIZACIÓ 
Després de diverses dècades de la incorporació de les dones al treball assalariat pràcticament no ha 
canviat el model masculí de treball. I encara que hi hagi hagut petits avanços, el treball domèstic i fami-
liar segueix pràcticament relegat a les dones.

La persistència del model social que divideix l’espai d’allò públic (el treball assalariat) i l’espai d’allò 
privat (el domèstic i familiar) fa que els homes i les dones tinguem papers diferents a tots dos espais. 
És el que denominem divisió sexual del treball. I aquesta diferenciació explica que homes i dones 
entrin, romanguin i surtin de manera diferent del mercat de treball, així com denota una part importan-
tíssima de les condicions de vida i de salut de les dones i té una incidència molt important en les seves 
condicions de treball, amb un impacte important en la salut.

Aquestes condicions, que són alhora causa i efecte de la situació de discriminació en la qual tradicio-
nalment s’han trobat i es continuen trobant moltes dones, tenen una doble incidència sobre la salut. 
Suposen una discriminació en el reconeixement de drets, situen aquest col·lectiu en una posició desfa-
vorable en la defensa de la seva salut i, al mateix temps, les dones solen estar exposades als riscos 
laborals de diferent manera a la qual solen estar exposats els homes. En les pràctiques preventives no 
s’integren indicadors adequats que permetin valorar les condicions de treball i la salut diferencial de  
les treballadores.

Les dones habitualment s’ocupen de treballs que, en la seva majoria, prolonguen les tasques de cures. 
Treballs sobre els quals es mantenen estereotips com la qualificació escassa que es necessita per al 
seu desenvolupament o la creença que són segurs, sense riscos importants i, per tant, sense necessi-
tat d’actuacions preventives i on prevalen unes condicions de precarietat amb repercussions en les 
condicions de treball. Aquestes 6 creences, de gran importància en una cultura patriarcal i amb un 
reflex a la cultura preventiva del nostre país, estan invisibilitzant els riscos dels llocs de treball ocupats 
per dones, la qual cosa genera conseqüències greus sobre la seva salut.
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La investigadora Karen Messing2 ja afirmava aquesta invisibilitat a l’inici de la seva recerca, fa més de 
vint anys. Les diferents enquestes de condicions de treball nacionals i europees identifiquen que els 
llocs de treball ocupats per dones són objecte en menor mesura que els homes d’avaluacions de risc, 
formació i informació i vigilància de la salut.

Marta Zimmerman, l’any 2009,3 en la seva anàlisi de les dades de la VI Enquesta nacional de condi-
cions de treball (ENCT) realitzada per l’INSST, ja concloïa que les activitats preventives analitzades 
—l’avaluació de riscos, la formació i la informació i els reconeixements mèdics— van ser menys 
freqüents entre les treballadores.

Posteriorment, en un estudi4 desenvolupat també a partir de les dades de la VII ENCT, es confirmava 
que ser dona treballadora suposa un menor accés a la gestió preventiva i que, per tant, l’exercici d’una 
prevenció sense perspectiva de gènere pot constituir, en si mateix, un risc:  

L’Institut Asturià de Prevenció de Riscos Laborals (IAPRL), l’Institut Asturià de la Dona (IAM) i Fraterni-
tat-Muprespa posaven en marxa, el 2018, el projecte INGEPRE5 (integració de la perspectiva de gènere 
en prevenció de riscos laborals), l’objectiu del qual és la integració de la perspectiva de gènere en l’àm-
bit de la seguretat i la salut laboral de les treballadores de l’empresa asturiana, i exigia, en la seva 
primera fase, determinar l’escenari real de l’empresariat asturià, respecte de la integració de la igualtat 
en la prevenció de riscos laborals de cada sector d’activitat objecte d’estudi, així com quins aspectes 
estaven més ben coberts, quins altres eren millorables o tenien més mancances, i quines mesures 
s’estaven prenent per aconseguir disminuir els riscos als quals estan exposades les dones.

En l’informe de resultats ja es conclou el poc entusiasme que desperta la col·laboració en aquest 
estudi, i en particular “en clau de gènere”, i és notori el desconeixement existent sobre la importància 
d’incloure la perspectiva de gènere en l’avaluació de riscos.

2 MESSING, K. Integrating gender in ergonomic analysis. Strategies for transforming women's work TUTB; Brussels, 1999. 
3 Zimmermann Verdejo, M. Mujer y trabajo: aproximación al análisis de indicadores de desigualdad a través de metodología de encuesta, 
Departament de Recerca i Informació. INSHT. 
4 Gayoso, M; Rodríguez, S; Fernández, M Carmen; De la Cruz, M Luisa (2015) Desigualdad de género en las actividades de prevención de riesgos 
laborales. Medicina y Seguridad en el trabajo. Med. segur. trab.
5 Projecte INGEPRE, document de conclusions. Disponible a: https://www.iaprl.org/images/contenidos/formacion/campa-
nas-y-proyectos/proyecto_ingepre.pdf

• El 56,30 % de dones davant del 43,70 % d’homes va afirmar que no se’ls va oferir la possibilitat 
de realitzar-se el reconeixement mèdic. El 52,80 % de dones que afirmen que sí se’ls va oferir el 
reconeixement mèdic no els el van arribar a fer.

• A un 51,70 % de dones davant d’un 48,30 % d’homes no se’ls va realitzar l’avaluació de riscos 
al lloc de treball.

• El 56,10 % de dones davant d’un 43,90 % d’homes va afirmar considerar-se mal informat sobre 
els riscos del seu lloc de treball, i desconeixia el que la falta de formació i informació sobre els 
riscos i les mesures de protecció pot suposar per a la seva salut.
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Aquesta deixadesa té conseqüències, la salut de les treballadores se’n ressent, es produeixen malal-
ties i es fan reclamacions a l’atenció primària, on, amb molta sort, podran arribar a aconseguir el seu 
reconeixement professional si el sistema d’alerta funciona. Segons l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya6 l’any 2010 els casos notificats de sospita de malaltia professional van presentar una variabilitat 
significativa segons es tractés d’homes o dones i del grup de la patologia observada. Així, per exemple, 
el 43,6 % dels homes va presentar malalties musculoesquelètiques, patologies que van afectar el 27,5 
% de les dones. D’altra banda, una mica més d’un terç dels homes (35,1 %) va presentar trastorns 
mentals, mentre que aquestes entitats nosològiques es van notificar a més de la meitat de les dones 
(54,9 %). Això posa en relleu que el 78,7 % dels homes van ser casos notificats per aquestes dues 
patologies mentre que en les dones aquest percentatge va ser del 82,4 %. La resta de patologies, com 
les malalties del sistema nerviós perifèric, per exemple, van afectar el 2,6 % dels homes i el 5 % de les 
dones, mentre que les malalties respiratòries ho van fer en el 2,8 % d’homes i en l’1,5 % de dones.

Font pròpia. Elaborat amb les dades de l’article de J. Castejón.
Situació actual de la detecció de malalties professionals a la sanitat pública.

La COVID-19 ha tornat a visibilitzar unes pràctiques de gestió laboral que posen en risc la salut de la 
població assalariada. Les dones van patir pitjors condicions per fer front a aquesta crisi, presenten una 
menor participació laboral, els afecta més la desocupació i es concentren més en sectors més vulnera-
bles i de baixa productivitat.

6 Castejón Castejón, J. (2015). Situación actual de la detección de enfermedades profesionales en la Sanidad Pública. Prevencionistas. (17) 46-55

Gràfic 1. MALALTIES AMB SOSPITA D'ORIGEN LABORAL, PER SEXES

Enfermedades respiratorias

Enfermedades del
sistema nervioso periférico

Trastornos mentales
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1,50%
2,80%

5,00%
2,60%

54,40%
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Dona Home
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Aquesta és una qüestió especialment més evident pel que fa als col·lectius de les persones ocupades 
en els treballs de cures, que estan menys valorats i àmpliament feminitzats: netejadores, gericultores, 
auxiliars d’infermeria, venedores de productes de primera necessitat, treballadores d’ajuda a domicili i 
treballadores de la llar. Tot plegat evidencia les desigualtats estructurals de classe, origen i gènere així 
com la falta de prevenció de riscos laborals. Així ho demostren els resultats de l’estudi dut a terme per
ISTAS-CCOO i el grup POWAH-UAB7 sobre les condicions de treball i la salut de la població assalaria-
da a Espanya durant la primera fase de la pandèmia:
 

D’altra banda, el nivell de risc d’un lloc de treball pot incidir en la determinació d’un complement salarial 
i pot haver-hi biaixos de gènere en l’associació de circumstàncies com la perillositat, la penúria, el 
treball per torns i nocturnitat, i la disponibilitat. Per a la determinació d’aquestes circumstàncies, l’ava-
luació de riscos té un paper essencial en la identificació del factor de risc i en el nivell de risc, per exem-
ple si pels factors associats a l’esforç, per determinar la penúria, només es té en compte la força física 
(més freqüent a llocs masculinitzats), i no un altre tipus d’esforços com el mental, el visual o de mobilitat 
fina (més freqüents a llocs feminitzats).8

• La deterioració de l’estat de salut general és més freqüent entre les dones que entre els homes 
(41,6 % davant del 31,9 %) i ha estat més gran entre les auxiliars d’infermeria (51,8 %), les 
gericultores (46,6 %), les infermeres (45,8 %) i les venedores de botigues d’alimentació, super-
mercats i afins (44,5 %).

• Entre els qui presenten un alt risc de patir problemes de salut mental, també s’hi troben les 
dones, sobretot les que són a primera línia: les gericultores (73 %), les auxiliars d’infermeria (71,5 
%), les treballadores de botigues d’alimentació i productes bàsics, mercats i supermercats (68,3 
%), i les netejadores (66,9 %) són les ocupacions més afectades.

• Els problemes relacionats amb la son són més freqüents entre les dones. Les gericultores (56,6 
%), les auxiliars d’infermeria (55,2 %) i les netejadores (52,4 %) són les qui amb més freqüència 
declaren sofrir problemes a l’hora de poder dormir.

• L’increment del consum d’analgèsics opioides entre les treballadores d’aquestes ocupacions 
s’ha gairebé duplicat en tots els casos, molt per sobre de la xifra global. En qualsevol cas, el 
consum d’analgèsics opioides i de tranquil·litzants ha estat major
en dones que en homes durant la pandèmia.

7 Salas-Nicás S, Llorens-Serrano C, Navarro A, Moncada S. Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID-19: estudio de 
la población asalariada de la encuesta COTS. Barcelona: UAB, ISTAS-CCOO; 2020. 
8  Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015 RECOMENDACIONES PARA ACTUAR FRENTE A LA BRECHA SALARIAL DE 
GÉNERO EN UNA ORGANIZACIÓN.
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2. RESULTATS
L’avaluació de riscos és una de les activitats més importants, ja que ens permet conèixer els riscos que 
existeixen als llocs de treball i la magnitud de l’exposició. Els estudis anteriors i la nostra experiència 
ens diu que, tal com es desenvolupen les avaluacions de risc, no ajuden a fer visibles les condicions de 
treball a les quals s’enfronten les dones, i tampoc són capaces d’actuar sobre els riscos als quals, de 
manera majoritària, estan exposades les treballadores. Això és pel fet que:

La realització de l’avaluació de riscos és una obligació empresarial recollida en l’article 16 de La Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Com ha de realitzar-se està recollit en el 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció quan 
l’avaluació exigeixi la realització de mesuraments, anàlisis o assajos i la normativa no indiqui o concreti 
els mètodes que han d’emprar-se, o quan els criteris d’avaluació previstos en aquesta normativa hagin 
de ser interpretats o requerits a la llum d’altres criteris de caràcter tècnic, es poden utilitzar, si exis-
teixen, els mètodes o criteris recollits a:

• Es dona prioritat als llocs de treball i als factors de risc que influeixen en la generació dels acci-
dents de treball, llocs ocupats de manera majoritària per homes.

• Es deixen fora factors de risc com el conflicte treball i família, les situacions de risc derivades de 
les condicions de treball discriminatòries com les desigualtats en la contractació, la parcialitat 
involuntària, el salari, etc.

• Les metodologies i les eines utilitzades no són sensibles al gènere, tenen en compte la informa-
ció teòrica de què es fa i com, no la real, i es basen en una població treballadora homogènia. Es 
consideren els homes i les dones iguals quan no ho són (factors fisiològics, antropomètrics, 
hormonals, socials), i es creu que són diferents en aspectes en els quals en realitat són iguals 
(possibilitat d’emmalaltir de patologies tradicionalment “masculines” —com les cardiovascu-
lars—, exposició a riscos, capacitat de treball, aptituds tècniques, dots d’organització...).9 

• La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,, que va 
modificar la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, a l’apartat 4, article 5, estableix que: 
“les administracions públiques promouran l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes, 
considerant les variables relacionades amb el sexe tant en els sistemes de recollida i tractament 
de dades com en l’estudi i recerca generals en matèria de prevenció de riscos laborals, amb 
l’objectiu de detectar i prevenir possibles situacions en les quals els danys derivats del treball 
puguin aparèixer vinculats al sexe dels treballadors”. Amb aquesta norma es produeix un avanç 
important en l’objectiu d’aconseguir la igualtat formal, però la realitat és una altra i, per tant, hem 
de caminar cap a la igualtat real.

9 González Gómez, Mª Fernanda. (2011). Salud laboral y género: Apuntes para la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales. Medicina y Seguridad del Trabajo, 57(Supl. 1), 89-114. 
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a) Normes UNEIX.

b) Guies de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, de l’Institut Nacional de Silicosi, i 
protocols i guies del Ministeri de Sanitat i Consum, així com d’institucions competents de les comuni-
tats autònomes.

c) Normes internacionals..

d) En absència dels anteriors, guies d’altres entitats de prestigi reconegut en la matèria o altres mèto-
des o criteris professionals descrits documentalment que compleixin el que s’estableix en el primer 
paràgraf de l’apartat 2 d’aquest article i que proporcionin un nivell de confiança equivalent.

Mostrades les deficiències observades i els aspectes tractats a la norma passem a aprofundir en la 
informació obtinguda.

LA IMPORTÀNCIA DEL MÈTODE

Homes i dones estan exposats a factors de riscos diferents, per tant, la identificació de problemes a 
totes les àrees d’activitat hauria de permetre diagnosticar les diferències per raó de gènere. A les feines 
ocupades majoritàriament per dones són més freqüents els riscos relacionats amb posicions forçades, 
llargues jornades de treball i haver d’estarse dretes, tasques repetitives, manipulació de molts objectes 
de poc pes i riscos relacionats amb l’organització del treball i les condicions d’ocupació.

Però, en general, les pràctiques preventives estan dirigides als riscos relacionats amb els accidents de 
treball de manera que es deixen en un segon pla els riscos als quals estan exposades les dones i els 
danys que poden implicar a la seva salut.10 

Els mètodes i els procediments utilitzats són arcaics, gens actualitzats als nous riscos emergents que 
han anat apareixent amb les noves formes de treball. Alguns exemples de metodologies, com el 
mètode FINI (1971)11 o el de l’INSST,12 encara es continuen utilitzant de manera generalitzada per una 
àmplia majoria d’empreses i de serveis de prevenció aliens. Aquests mètodes s’apliquen indistintament 
per a riscos de seguretat, higiene i d’ergonomia i, fins i tot, en moltes ocasions, per valorar el nivell de 
risc a exposició a factors psicosocials, de manera que és un procediment intolerable.13 No serveixen 
per avaluar cap lloc de treball.  

Cal tenir cautela, ja que s’ha fet extensiu l’ús d’un sistema creat expressament per avaluar el risc d’ac-
cidents de treball, basat en la combinació de dos elements: la probabilitat del mal i la gravetat de les 
conseqüències. L’aplicació d’aquest sistema de manera poc precisa i rigorosa en altres àrees de la 
prevenció, com la higiene, l ergonomia o la psicosociologia, perjudica indirectament les persones 

10 Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, 2009. Full mongragric 2: El gènere en relació amb la seguretat i la salut en el treball.
11 TURMO SIERRA, E. Evaluación matemática para control de riesgos Traducción del trabajo de FINE, William, T. Mathematical Evaluations for 
Controlling Hazards Centro de Investigación y Asistencia Técnica de Barcelona. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
12 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Evaluación de riesgos laborales [en línea]. Ed. INSHT, 1996. 
13 ISTAS, COD. ACCIÓN: EI 2017/0002  Errores y (algunas) virtudes en la gestión preventiva del riesgo ergonómico. 
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treballadores i, molt especialment, les dones, com s’explica més endavant. A la pràctica, a vegades es 
dona més importància als danys materials de caràcter físic i immediat, per la qual cosa les exposicions 
típiques dels treballs realitzats per dones poden ser sistemàticament subestimades, amb la 
conseqüència que aquests riscos no siguin prioritaris en l’acció preventiva de l’empresa.14

Per què no serveixen aquestes metodologies?

El mètode de l’INSST empra una taula de doble entrada que, d’una banda, valora la conseqüència a la 
salut (severitat o gravetat) i, per una altra, la probabilitat que es produeixi un dany a la salut. Posterior-
ment estima el nivell del risc en cinc categories, a partir de tres nivells de probabilitat que ocorri el dany 
i tres nivells de severitat. 

La probabilitat que es produeixi un dany es fixa segons:

 • La freqüència d’exposició al risc
 • La durada de l’exposició
 • La intensitat de l’esforç

Les conseqüències per a la salut poden considerar-se en tres nivells, i per a la seva estimació es tindrà 
en compte la gravetat del dany i el nombre de persones que poden veure’s afectades:

 • Lleugerament nociu 
 • Nociu 
 • Extremadament nociu

L’estimació del risc forma part de l’avaluació del lloc, i la seva major o menor importància dependrà 
fonamentalment d’una sèrie de criteris que cal considerar pel criteri individual del personal tècnic del 

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

Baja
B

Media
M

Alta
A

Riesgo trivial
T

Riesgo tolerable
TO

Riesgo moderado
MO

Riesgo tolarable
TO

Riesgo moderado
MO

Riesgo importante
I

Riesgo moderado
MO

Riesgo importante
I

Riesgo intolerable
IN

Ligeramente
dañino
LD

Dañino

D

Extremadamente
dañino
ED

14 Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo, 10 perquès per a una salut i seguretat laboral amb perspectiva de gènere. – Col·lecció 10 
XQ (Igualtat de les Dones en el Treball), 3.
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servei de prevenció. Per tant no és gens fiable ni coherent. Estan massa generalitzades les qualifica-
cions de tolerable i moderat sense cap explicació, quan es valoren tasques o procediments en els 
quals resulta bastant evident que la qualificació admet dubtes raonables, almenys davant el coneixe-
ment expert d’un tècnic de prevenció.

Un exemple d’avaluació:15 “atesos els cicles de treball, les postures i els gestos realitzats i l’organització 
del treball, s’observa risc de sobreesforç per moviments repetitius”, identificant el risc com a “possi-
ble”. Què significa identificar un risc com a “possible”? Entenem que el personal tècnic del servei de 
prevenció ha d’arribar a alguna cosa més lluny que al sentit comú. Un risc s’identifica o no s’identifica.

Estan pensats per identificar i estimar riscos derivats de condicions de seguretat inadequades relacio-
nades amb el lloc i els equips de treball, susceptibles de produir accidents de treball.16 Alguns exem-
ples són: cops, caigudes, atrapaments, atropellaments, contactes elèctrics, etc. Quan sabem que 
aquest tipus de lesions tenen més incidència a llocs ocupats per homes?:

Segons el Ministeri de Treball i Economia Social17 entre gener i agost del 2021 es van produir un total 
de 318.030 accidents de treball, dels quals 231.060 van correspondre a homes (72,6 %) i 86.970, a 
dones (27,3 %).

En canvi si observem les malalties professionals, segons el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i 
Migracions, en aquest mateix període hi va haver un total de 15.169 comunicacions amb baixa, de les 
quals 7.380 (48,36 %) van correspondre a dones i 7.789, a homes (51,4 %).18

A més, és prou conegut l’infraregistre de les malalties professionals, sobretot de les que pateixen les 
treballadores i les dificultats i els obstacles que hi ha per al seu reconeixement.

Queden fora, per tant, per aquestes metodologies, aquells danys que no s’originen de manera imme-
diata, que es generen progressivament i que no tenen associat de manera clara l’agent causal corres-
ponent.

Com mesurar el dolor?

Segons l’Enquesta europea de condicions de treball,19 al nostre país les dones vanpresentar més 
prevalença en totes les malalties enumerades (vegeu la taula següent) en els dotze mesos previs a 
l’enquesta, excepte en el cas dels problemes d’audició, que, estadísticament, afecten més els homes, 
i de les lesions, on la freqüència és similar.

15 Tomás Sancho Figueroa y Mónica Gonzalo Terente. Ergonomía aplicada. Gestión de la prevención de los TME [en línia]. Ed. Institut Asturià de 
Prevenció de Riscos Laborals. Govern del Principat d'Astúries, Conselleria d'Ocupació, Indústria i Turisme.
16 Art. 156: concepte d’accident de treball. S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador o treballadora sofreixi amb ocasió o 
a conseqüència del treball que executi per compte d’altri. Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social. 
17 Ministerio de Trabajo Economía Social. Avance de estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes al periodo enero-agosto de 2021.
18 MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS. Número de partes comunicados distribuidos por grupos de edad y sexo. 
Enero-Septiembre 2021.
19 MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL, INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (2018), 
Condiciones de trabajo según género en España – 2015, Madrid 2018 
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Font: pròpia segons la informació de l’informe Condiciones de trabajo según género en España, 2015.
Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), OA, MP.

És paradoxal trobar avaluacions en les quals el criteri per determinar l’existència d’exposició a factors 
de risc ergonòmic sigui la consideració que una treballadora pateix un trastorn musculoesquelètic quan 
diu patir molèstia o dolor a les extremitats superiors i/o inferiors o a diverses localitzacions de l’esque-
na, per exemple.

Però sí que és fàcil trobar adaptacions i altres versions d’aquestes metodologies que, sense cap criteri, 
canvien la metodologia original, l’amplien i redefineixen els nivells d’acció i les categories de risc. 
Aquests criteris subjectius aplicats pel personal tècnic en prevenció de riscos laborals no aporten fiabi-
litat ni coherència en els resultats de valoració i no és possible donar-los per vàlids. 

Gràfic 2. PERCENTATGE DE DONES I HOMES QUE HAN TINGUT ALGUN
PROBLEMA DE SALUT DURANT ELS ÚLTIMS 12 MESOS

Otro

Cansancio general

Ansiedad

Lesiones

Dolor de cabeza, fatiga visual

Dolor muscular en las extremidades inferiores

Dolor muscular en hombros, cuello
y/o extremidades superiores

Dolor de espalda

Problemas de piel

Problemas de audición

6%
5%

50%
39%

21%
15%

6%
7%

41%
31%

Mujer Hombre

37%
31%

51%
41%

50%
41%

7%
5%

4%
7%
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EL PAPER DE LA NORMATIVA, LES GUIES TÈCNIQUES I LA 
INSPECCIÓ DE TREBALL
La normativa sobre la prevenció de riscos laborals és extensa i variada. Fonamentalment el seu objec-
tiu és establir les condicions mínimes de seguretat i salut que les empreses han de garantir perquè 
l’exposició a un determinat risc s’elimini o es controli sense tenir conseqüències per a la salut de les 
persones que poden estar-hi exposades. En aquestes lleis fins i tot es poden arribar a regular les meto-
dologies i els criteris d’avaluació de l’exposició i/o dirigir cap a les guies tècniques de desenvolupa-
ment. Anteriorment esmentem que entre les metodologies i els criteris que s’han d’utilitzar hi ha les 
guies de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (en l’actualitat, Institut Nacional de Segu-
retat i Salut en el Treball), de l’Institut Nacional de Silicosi i protocols i guies del Ministeri de Sanitat i 
Consum (en l’actualitat, Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social), així com d’institucions compe-
tents de les comunitats autònomes.

L’entitat pública a escala estatal que elabora i recomana aquests criteris és l’INSST. En aquest apartat 
realitzem una revisió no exhaustiva dels procediments existents en l’àmbit normatiu i tècnic desenvo-
lupats i promoguts per aquest institut i el seu grau d’incidència en els sectors, les activitats i les ocupa-
cions en les quals existeix més presència de treballadores amb l’objectiu d’identificar la necessitat que 
en aquests àmbits i en les matèries sobre les quals treballen s’estudiïn i es realitzin mesures legals i 
tècniques en els sectors i en els riscos que afecten de manera majoritària les treballadores.

NORMATIVA
Identificant la normativa de referència específica per a la gestió de la prevenció, en concret per a l’ava-
luació i planificació, trobem vint-i-quatre resultats (sense tenir en compte les tres normatives específi-
ques del sector de l’Administració pública referents als cossos de seguretat de l’Estat: Guàrdia Civil, 
Cos Nacional de Policia i Forces Armades). En el quadre següent es recullen les normes, indicant el 
sector d’aplicació i/o agent segons l’exposició majoritària d’homes i dones.

AGENT/SECTOR I NORMATIVA
DE REFERÈNCIA

GUIA
TÈCNICA

TIPUS DE SECTOR

CONSTRUCCIÓ

REIAL DECRET 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de

seguretat i salut en les obres de construcció 
(article 7).

PEDRERES I MINES

REIAL DECRET 1389/1997, de 5 de setembre, 
pel qual s’aproven les disposicions mínimes

destinades a protegir la seguretat i la salut dels 
treballadors en les activitats mineres

(article 3.2).
Ordre ITC/101/2006, de 23 de gener, per la 

qual es regula el contingut mínim i
l’estructura del document sobre seguretat i 

salut per a la indústria extractiva.

X
SECTOR

MASCULINITZAT

SECTOR
MASCULINITZAT
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AGENT/SECTOR I NORMATIVA
DE REFERÈNCIA

GUIA
TÈCNICA

TIPUS DE SECTOR

EQUIPS DE TREBALL

REIAL DECRET 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual (article 6.1)

PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES

REIAL DECRET 488/1997, de 14 d’abril, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut

relatives al treball amb equips que inclouen 
pantalles de visualització (article 3).

AGENTS QUÍMICS

REIAL DECRET 374/2001, de 6 d’abril, sobre la 
protecció de la salut i seguretat dels

treballadors contra els riscos relacionats amb 
els agents químics durant el treball

(articles 3, 5 i 7)

AGENTS CANCERÍGENS

REIAL DECRET 665/1997, de 12 de maig, 
sobre la protecció dels treballadors contra els

riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball

(articles 3, 4, 5 6i 9.1)

AMIANT

REIAL DECRET 396/2006, de 31 de març, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb el 

risc d’exposició a l’amiant
(articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11)

AGENTS BIOLÒGICS

REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, 
sobre la protecció dels treballadors contra els

riscos relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball

(articles 4, 5, 6, 7, 9.1, 11, 14 i 15)

X

X

INDISTINT

INDISTINT

X INDISTINT

X INDISTINT

X SECTOR
MASCULINITZAT

X
INDISTINT,

MAJOR PRESÈNCIA
SECTOR SANITARI
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REIAL DECRET 773/1997, 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual (article 6.1).

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES

REIAL DECRET 487/1997, de 14 d’abril, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut

relatives a la manipulació manual de càrregues 
que comporti riscos, en particular

dorsolumbars, per als treballadors (article 3.2).

RISC ELÈCTRIC

REIAL DECRET 614/2001, de 8 de juny, sobre 
disposicions mínimes per a la protecció de la
salut i seguretat dels treballadors enfront del 

risc elèctric (article 4.1)

RADIACIONS

REIAL DECRET 783/2001, de 6 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre protecció 

sanitària contra radiacions (capítol III)

REIAL DECRET 486/2010, de 23 d’abril, sobre 
la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a radiacions òptiques artificials

(articles 4, 5, 6 i 7)

ATMOSFERES EXPLOSIVES

REIAL DECRET 681/2003, de 12 de juny, sobre 
la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives al lloc de treball

(articles 4 i 8)

SOROLL

REIAL DECRET 286/2006, de 10 de març, 
sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició al soroll (articles 4 i 6)

X

X

INDISTINT

INDISTINT

X SECTOR
MASCULINITZAT

X INDISTINT

X SECTOR
MASCULINIZADO

X INDISTINT,
HIPOACÚSIA
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REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre, 
sobre la protecció de la salut i la seguretat

dels treballadors davant dels riscos derivats o 
que puguin derivar-se de l’exposició a
vibracions mecàniques (articles 4 i 5)

POLS I SÍLICE CRISTAL·LINA

ORDRE TED/723/2021, d’1 de juliol, per la qual 
s’aprova la instrucció tècnica

complementària 02.0.02 “Protecció dels 
treballadors contra el risc per inhalació de pols 
i sílice cristal·lina respirables", del Reglament 

general de normes bàsiques de seguretat
minera (Annex. Capítol II.3 i 4)

INSTRUMENTS TALLANTS I PUNXANTS

ORDRE ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la 
qual s’estableixen disposicions per a la

prevenció de lesions causades per 
instruments tallants i punxants en el sector 

sanitari i hospitalari (articles 5 i 6)

EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

REIAL DECRET 216/1999, de 5 de febrer, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut en el treball dels treballadors en l’àmbit 
de les empreses de treball temporal (articles 

2.1 i 5.3)

X

SECTOR
MASCULINITZAT

SECTOR FEMINITZAT
ESPECÍFIC PER AL
SECTOR SANITARI

I HOSPITALARI

SECTOR
MASCULINITZAT

INDISTINT
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Segons observem en el gràfic 3, la meitat d’aquestes normes, l’àmbit d’afectació i, per tant, la possible 
aplicació s’han de donar en qualsevol sector, masculinitzat o feminitzat, però seria necessari una anàlisi 
més profunda en plantejar-nos algunes qüestions.

L’exposició a soroll ambiental es dona fonamentalment en el sector industrial, en el qual la distribució 
de dones i homes està bastant segregada. Existeixen indústries feminitzades com per exemple la tèxtil 
i l’alimentària, si bé l’exposició a aquest agent físic sembla donar-se en activitats amb més presència 
masculina, d’aquí les dades del reconeixement de la hipoacúsia professional, ja que el nombre de 
comunicacions per hipoacúsia o sordesa provocada pel soroll l’any passat van ser de 244, de les quals
només quatre van ser de dones.20 Segons l’Enquesta de condicions de treball 2015, l’activitat econò-
mica amb més presència d’exposició a vibracions és la construcció, seguida de l’agricultura, sectors 
amb més presència masculina.

D’altra banda identifiquem l’exposició al risc biològic per al sector sanitari, molt feminitzat, però també 
en altres activitats com la gestió de residus, tradicionalment d’ocupació masculina.

El 39 % dels sectors d’activitat en els quals de manera prioritària s’aplica aquesta normativa es basa 
en exposicions majorment masculinitzades davant de l’11 % de presència femenina. El 50 % restant 
seria aplicable a activitats desenvolupades en el Fmateix percentatge entre homes i dones.

Gràfic 3.
Sectors d'aplicació

Major presència
masculina

Major presència
femenina

Indistint

50%
39%

11%
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GUIES TÈCNIQUES 
L’INSST és l’encarregat d’elaborar les guies tècniques, no vinculants, per facilitar l’aplicació dels reials 
decrets de desenvolupament de la Llei de prevenció de riscos laborals.

En aquestes guies s’estableixen els criteris tècnics per facilitar l’avaluació i la prevenció dels riscos per 
a la seguretat i la salut de les persones treballadores. A més de les guies que indiquem, per a cada 
regulació, a la taula anterior existeixen editades les següents::

Tranversals: 

Directrius bàsiques::

En aquestes directrius únicament s’estableixen les mesures d’atenció i prevenció per a les situacions 
d’embaràs i lactància. Fins i tot en una guia en la qual es tracta com integrar la prevenció de riscos en 
la gestió diària de les empreses no es fa esment sobre la necessitat d’incorporar la perspectiva de 
gènere a les activitats preventives:

Punt 4.6.2 de la Guia tècnica per a la integració de la prevenció de riscos laborals al
sistema de gestió de l’empresa:21:

 2. Dones embarassades o de part recent. Haurà d’evitar-se l’exposició de les
treballadores en situació d’embaràs o de part recent a agents, procediments o

condicions de treball que puguin influir negativament en la seva salut o en la del fetus, i
adoptar les mesures necessàries per evitar l’exposició a aquests riscos, a través d’una

adaptació de les condicions o del temps de treball (i, de no ser possible, assignant-los un altre
lloc de treball compatible amb el seu estat o, en última instància, passant la

treballadora a la condició de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs).”

• Guia tècnica per a la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió 
de l’empresa (any 2015).

• Guia tècnica per a la “simplificació documental” (any 2012).

• Guia tècnica de criteris de qualitat del servei dels serveis de prevenció aliens (any 2012).

• Directrius bàsiques per al desenvolupament de la prevenció dels riscos laborals a l’Administra-
ció general de l’Estat (any 2015).

• Directrius bàsiques per a la integració de la prevenció dels riscos laborals a les obres de cons-
trucció (any 2014).

• Directrius bàsiques per al desenvolupament de la prevenció dels riscos laborals a l’empresa 
(any 2013).

21 INSST Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa. 2015.  
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NOTES TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ
La col·lecció de notes tècniques de prevenció (NTP) es va iniciar el 1982 amb la disposició de conver-
tir-se en un manual de consulta indispensable per al personal de prevenció i amb el propòsit de facilitar 
també als agents socials eines i criteris tècnics de consulta.

Les NTP són guies de bones pràctiques. Les seves indicacions no són obligatòries tret que estiguin 
recollides en una disposició normativa vigent. A l’efecte de valorar la pertinència de les recomanacions 
contingudes en una NTP concreta és convenient tenir en compte la seva data d’edició.

Fins a l’actualitat s’han publicat un total de 1.162 NTP, però algunes d’elles estan descatalogades. En 
accedir al web de l’INSST estan organitzades seguint una sèrie de filtres per especialitats preventives, 
per tipologia de risc, per col·lectius, per tipus d’empresa, etc. La cerca es desenvolupa en tres fases 
diferenciades.

S’inicia una cerca general amb les paraules clau de l’estudi com gènere, sexe, dona; criteris amb els 
quals no s’obtenen resultats rellevants.

Donat el nombre tan elevat de NTP publicades es decideix iniciar una anàlisi a partir de la classificació 
que realitza el mateix INSST i focalitzar la cerca avançada en aquelles notes associades a la següent 
classificació mostrada a la taula següent: 

Col·lectius

De les vint-i-dues NTP incloses en aquest bloc de continguts, sis NTP estan relacionades amb l’em-
baràs i la lactància natural, i mostren orientacions per a la gestió d’aquestes situacions, analitzant 
factors de risc concrets, així com mètodes d’avaluació de riscos ergonòmics per a treballadores emba-
rassades.

NTP 1053: Coordinació d’activitats empresarials: criteris d’eficiència (II)
NTP 1052: Coordinació d’activitats empresarials: criteris d’eficiència (I)
NTP 1021: Treballs amb amiant: formació dels treballadors/es - any 2014

20

CLASSIFICACIÓ

Col·lectius

Sector agrari

Sector construcció

Sector indústria

Sector marítim pesquer

Sector servicis 

NOMBRE DE NTP

22

23

22

80

12

46
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NTP 1004: Disseny de llocs ocupats per persones amb discapacitat: adaptació i accessibilitat - any 
2014
NTP 1003: Disseny de llocs ocupats per persones amb discapacitat: principis bàsics - any 2014
NTP 993: Embaràs i lactància natural: el paper de l’empresa en la prestació per risc laboral - any 2013
NTP 992: Embaràs i lactància natural: procediment per a la prevenció de riscos a les empreses - any 
2013
NTP 919: Coordinació d’activitats empresarials (II) - any 2011
NTP 918: Coordinació d’activitats empresarials (I) - any 2011
NTP 915: Embaràs, lactància i treball: vigilància de la salut - any 2011
NTP 914: Embaràs, lactància i treball: promoció de la salut - any 2011
NTP 785: Ergomater: mètode per a l’avaluació de riscos ergonòmics en treballadores embarassades - 
any 2007
NTP 664: Lactància materna i tornada a la feina - any 2004
NTP 448: Treballs sobre cobertes de materials lleugers - any 1997
NTP 416: Actituds enfront del canvi en treballadors d’edat avançada - any 1996
NTP 413: Càrrega de treball i embaràs - any 1996
NTP 375: Electricitat estàtica: càrrega i descàrrega de camions cisterna (II) - any 1995
NTP 367: Envelliment i treball: la gestió de l’edat - any 1995
NTP 366: Envelliment i treball: audició i motricitat - any 1995
NTP 348: Envelliment i treball: la visió - any 1994

Agrari

Es tracta sobretot de NTP orientades a mesures preventives aplicables a equips de treball, vehicles i 
substàncies químiques. S’identifica només una NTP on s’estableix la necessitat d’adoptar mesures per 
a dones gestants.

Indústria

Són continguts centrats en equips, substàncies, seguretat contra incendis, plans d’emergència, indús-
tries concretes com la farmacèutica, gestió de residus, etc.

Marítim pesquero

En general, aprofundeixen en la identificació de riscos, mesures preventives fonamentalment. En una 
d’elles es mostra un qüestionari de seguretat en el qual s’introdueix la protecció de persones especial-
ment sensibles, entre elles les treballadores embarassades.

Serveis

Continuen mantenint l’accent en les condicions de seguretat i incorporen més informació centrada en 
activitats concretes. S’identifica en particular la NTP 756: La salut laboral en l’art flamenc - any 2007, 
en la qual apareix el terme sexe com a variable en el qüestionari d’identificació de riscos. També desta-
quen les exposicions a substàncies químiques en l’àmbit sanitari i l’estrès laboral en l’educació, etc., 
en les quals no s’identifica la presència de les paraules clau. 
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Construcció

Fonamentalment són mesures de seguretat en determinades activitats com a treballs verticals, enco-
frats, rases, etc., sense fer esment de les paraules clau de l’estudi.

En una última fase es realitza una cerca de possibles NTP específiques de gènere. Són dues notes les 
relacionades amb el risc ergonòmic i els trastorns musculoesquelètics. La primera d’elles, la NTP 657,22 
introdueix la dimensió de gènere en l’abordatge dels trastorns musculoesquelètics, partint de les 
diferents posicions de dones i homes en el mercat de treball i les seves conseqüències en les condi-
cions de treball i de salut, així com les diferències biològiques. En la següent, la NTP 658,23 s’analitzen 
les causes de la subestimació dels riscos ergonòmics de les treballadores i la falta de reconeixement 
de l’impacte del treball en la salut de les dones. Finalment es proposen accions i mesures per a la inter-
venció sobre aquests problemes de salut que tinguin en compte tant les diferències biològiques com 
les desigualtats de gènere.

Cal fer un esment exprés de les possibles diferències en l’afectació a determinats riscos. Aquí hi ha la 
NTP 922, sobre l’ estrès tèrmic,24 en el qual s’inclou el gènere entre els factors personals de risc, que 
redueixen la tolerància individual a l’estrès tèrmic.

Un text que ha servit de referència per definir l’assetjament sexual en el treball fins a l’aprovació de la 
Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat entre dones i homes, és la nota tècnica de prevenció NTP 507: 
Assetjament sexual en el treball.25

INSPECCIÓ DE TREBALL. GUIES, PROTOCOLS I CRITERIS
D’ACTUACIÓ INSPECTORA
Segons la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, l’objectiu dels protocols i les 
guies d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de Prevenció de Riscos Labo-
rals és facilitar i promoure la utilització d’una eina de treball per orientar l’activitat preventiva dels 
inspectors i inspectores de treball i Seguretat Social.
D’aquesta manera s’aconsegueixen, d’una banda, actuacions amb més qualitat i rigor tècnic, i, per una 
altra, posar-ho en coneixement i a disposició de les empreses, de la representació sindical i de la repre-
sentació legal de la plantilla, dels serveis de prevenció i de les altres entitats que operen en el terreny 
preventiu perquè en prenguin coneixement i l’usin, de manera que exerceixin en benefici de tots un 
efecte multiplicador i beneficiós en l’objectiu comú d’incrementar els nivells de seguretat i salut als 
centres de treball.

22 Vega. S INSST, 2004. NTP 657: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (I): exposición y efectos diferenciales.
23 Vega. S INSST, 2004. NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas.
24 Monroy E, Luna P. INSST, 2011. NTP 922 Estrés térmico y sobrecarga térmica: evaluación de los riesgos (I).
25 INSHT, 1999. NTP 507: Acoso sexual en el trabajo.
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26 https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/RIESGOS_LABORAL/index.html

Doncs bé, els protocols existents s’enumeren a la llista següent:26

1. Gestió de la prevenció

 1.1. Control de la gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses
 1.2. Coordinació d’activitats empresarials
 1.3. Integració de l’activitat preventiva
 1.4. Revisions de l’avaluació de riscos
 1.5. Procediments de recerca d’accidents de treball

2. Espais confinats

3. Amiant

4. Serveis de prevenció i auditories

 4.1. Serveis de prevenció aliens
 4.2. Serveis propis
 4.3. Entitats auditores

5. ETT

 5.1. Empreses usuàries
 5.2. Empreses de treball temporal

6. Construcció

 6.1. Gestió preventiva d’obres de construcció
 6.2. Bastides penjades mòbils
 6.3. Treballs verticals
 6.4. Rases i buidatges
 6.5. Condicions de treball de seguretat d’obres de construcció

7. Factors ergonòmics i psicosocials

 7.1. Factors psicosocials
 7.2. Factors ergonòmics

8. Vaixells de pesca

 8.1. Actuació del sector marítim pesquer
  8.1a. Protocol de vaixells de menys de 15 metres d’eslora
  8.1b. Protocol de vaixells

9. Avaluació d’equips
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La cerca segueix la metodologia utilitzada per a les notes tècniques de prevenció, amb l’ús de les 
paraules clau, i no es troba cap esment exprés ni tan sols a la Guia de control de la gestió de la preven-
ció.

La cerca avançada mostra dues guies d’actuació inspectora i els seus corresponents protocols que fan 
referència a l’avaluació de riscos. La primera d’elles dins de la Guia d’integració de l’actuació preventiva 
i la segona, més concreta, sobre revisions de l’avaluació de riscos.27 En cap d’elles s’introdueixen 
aspectes de control sobre els criteris per utilitzar i tampoc sobre la necessitat d’incorporar la perspecti-
va de gènere. Únicament s’esmenta la necessitat d’abordar determinats col·lectius, en els quals es 
troben les situacions d’embaràs i lactància, però en el protocol no hi ha cap referència al fet que s’hagin 
identificat l’existència de riscos i els llocs de treball amb i sense risc per a aquestes situacions.

A les guies sobre factors psicosocials i ergonòmics s’indica si es recullen els criteris i els mètodes utilit-
zats a les avaluacions de risc però sense fer atenció a la perspectiva de gènere. En el protocol de 
factors ergonòmics s’ha de comprovar si s’ha tingut en compte l’existència de dones embarassades.

Quant als criteris tècnics de la Inspecció de Treball:28 fem referència al criteri tècnic DGITSS núm. 
69/2009 (assetjament i violència en el treball) i al criteri tècnic OE ITSS núm. 104/2021 (sobre actua-
cions de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social en riscos psicosocials). El primer fa referència al 
control de si l’empresa ha avaluat el risc psicosocial; en el cas de psicosocials analitza si s’han avaluat 
aquests riscos així com el procediment i el mètode que serveixi per identificar-los i avaluar-los.

Finalment, en l’Informe anual de l’actuació inspectora del 201929 i dins de l’àrea d’igualtat efectiva 
entre dones i homes es troba la prevenció de riscos laborals amb enfocament de gènere, però no 
s’indica la informació de les actuacions que s’han desenvolupat en aquesta matèria, entenent, per tant, 
que les actuacions són insuficients i/o inexistents.

27 DIRECCIÓ GENERAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Guia d’actuació inspectora relativa a les
revisions de l’avaluació de riscos. 
28 https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index.html
29 MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL (2020). https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hace-
mos/Memorias/Memoria_2019.pdf
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AVALUACIONS ESPECÍFIQUES 

RISC QUÍMIC
El risc químic és la possibilitat que una treballadora sofreixi un determinat dany derivat de l’exposició a 
agents químics. Aquesta exposició ve determinada pel contacte d’aquest amb la treballadora, normal-
ment per inhalació o per via dèrmica. 

Exposició i danys

Actualment l’exposició de les dones a substàncies químiques és inqüestionable, com ja sabem, en 
sectors, activitats i tasques diferents dels que afecten els homes, i, per tant, estan exposades també a 
substàncies diferents. L’informe elaborat per l’Organització Internacional del Treball (OIT)30 analitza 
determinades exposicions com l’amiant, la sílice, els pesticides, etc., i el paper del gènere i de les 
diferències biològiques en l’exposició. Aquest mateix informe determina que la protecció enfront dels 
agents químics al lloc de treball ja no pot permetre’s no tenir en compte el gènere, i és essencial que 
es desenvolupin polítiques de seguretat i salut en el treball, inclusives i sensibles a les qüestions de 
gènere.

En l’estudi desenvolupat per l’Institut Asturià de Prevenció31 en el sector de la perruqueria i altres tracta-
ments de bellesa es van estudiar 3.156 productes cosmètics. Es van identificar 2.506 ingredients 
diferents perillosos i es va observar que 77 pertanyien a l’annex II del Reglament 1223/2009. Es tracta-
va, per tant, de substàncies prohibides en els productes cosmètics. D’altra banda, 214 ingredients 
pertanyien a l’annex III, és a dir, presentaven limitacions de concentració per al seu ús en cosmètics. A 
més, només 107 ingredients posseïen valors límits ambientals (VLA) (4,3 % del total), repartits en 2.736 
productes (86,7 %).

Encara que les perillositats que apareixen habitualment són tòxics aguts, lesions oculars, corrosió i 
irritació cutània, substàncies perilloses per al medi ambient, sensibilitzants i amines aromàtiques, en 
aquest estudi s’identifica la presència de productes molt perillosos, com cancerígens, mutàgens, 
disruptors endocrins i tòxics per a la reproducció i la lactància.

30 OIT, 2021. Exposure to hazardous chemicals at work and resulting health impacts: A global review
31 Institut Asturià de Prevenció de Riscos Laborals. Mapa de riesgo químico en Asturias parte 4.ª. Sector peluquería y otros tratamientos de 
belleza. Disponible a:: MRQA 4ª PARTE (iaprl.org)

PERILLOSITAT
Inflamables
Tòxics aguts
Corrosió i/o irritació cutània
Lesions oculars / irritació ocular
Sensibilitzants
Cancerígens
Mutàgens
Tòxics per a la reproducció i la lactància
Perillosos per aspiració 
Perillosos per al medi ambient
Al·lergògens del perfum

NRE. DE PRODUCTES
1.234
2.321
2.236
2.320
1.973
316
845
90
691

2.150
1.154

%
39.1
73.5
70.8
73.5
62.5
10.0
26.8
2.9
21.9
66.7
36.6

Total de productos según su peligrosidad
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Les avaluacions i els criteris de risc

Les normativa i les directrius vigents a Espanya per a l’avaluació de les exposicions a substàncies 
químiques (Reial decret 374/2001 i la seva guia tècnica NTP-1061, Aplicación de los escenarios de 
exposición del Reglamento REACH en la prevención de riesgos laborales, etc.)32 no fan referència a la 
necessitat d’una mirada de gènere.

De manera molt esquemàtica, l’avaluació de les exposicions a substàncies químiques es concreta en 
una identificació de la substància, la descripció de les condicions de l’exposició, el mesurament de 
dosi ambiental i individual, i la comparació dels resultats amb uns valors límits ambientals d’exposició 
(VLA).

L’exposició calculada que ha de donar lloc a mesures preventives es basa en la informació toxicològi-
ca, a partir d’estudis científics, preveient totes les vies d’exposició (oral, cutània i respiratòria) i conside-
rant aspectes com ara la quantitat de substància associada a l’ús identificat, les mesures de gestió del 
risc utilitzades o recomanades, la durada i la freqüència de l’exposició, etc.

L’experiència ens diu que aquests procediments d’avaluació tenen moltes deficiències, començant 
perquè no totes les substàncies que s’utilitzen en els processos tenen aquests valors establerts. L’es-
tabliment dels criteris d’exposició ambiental i ocupacional a substàncies químiques ha anat evolucio-
nant amb el desenvolupament del procés del coneixement científic i continuen sent objecte de revisió 
però també de crítica sobre si efectivament garanteixen la salut de les persones exposades.33

Els primers estudis de recerca en salut laboral partien de la premissa que les persones treballadores 
eren homes. En molts casos els estàndards de seguretat s’han basat exclusivament en estudis realit-
zats amb mostres d’homes i els resultats s’han extrapolat a les dones.34 Si bé no s’ha de considerar 
que els límits a l’exposició ocupacional siguin una regla rígida de divisió entre segur i insegur, se suposa 
que protegeixen tota la població treballadora, però generalment es basen en estudis d’homes i en 
proves de laboratori. Els pocs estudis toxicològics sobre l’exposició a agents químics i danys especí-
fics se centren en els efectes per a la reproducció.

Aún realizando las mismas tareas, según Carmen Valls35 a igualdad de exposición, las mujeres siempre 
quedarán más afectadas que los hombres, porque los productos tóxicos penetran más fácilmente en 

32 Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball, i Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los 
agentes químicos presentes en los lugares,
33 Yanes Leopoldo 2002.  Límites de exposición ambiental y ocupacional: una visión crítica. Disponible a: https://www.researchgate.net/publica-
tion/255655921_Limites_de_Exposicion_Ocupacional_y_Ambiental_una_vision_critica
34 Artazcoz, L. (2014). Aspectos metodológicos en la investigación sobre trabajo, género y salud. Áreas. Revista Internacional de Ciencias 
Sociales, (33), 139–153. Recuperat a partir de https://revistas.um.es/areas/article/view/216091 [ Consulta: 28 d’octubre 2021]
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Tot i fent les mateixes tasques, segons Carmen Valls,35 a igualtat d’exposició, les dones sempre en 
quedaran més afectades que els homes, perquè els productes tòxics penetren més fàcilment en el 
sistema nerviós central si són mediats pels estrògens (predomini femení), per l’excés de CRH (cortico-
tropin-releasing hormone), per situacions d’estrès físic i mental, i per afectació del sistema nerviós 
central quan hi ha anèmia i manca de ferro (de predomini femení pel sagnat menstrual). La mateixa 
investigadora assenyala que, per aquestes raons, les tres patologies emergents al segle XXI a causa de 
la contaminació ambiental són la sensibilitat química múltiple, la fibromiàlgia i part dels casos de fatiga 
crònica, que es presenten en dones de manera predominant.

La cinètica i la toxicitat dels agents químics canvien durant les fases hormonals per les quals passen 
les dones al llarg de la seva vida. Per tant, el cicle vital de les dones és un determinant més de l’exposi-
ció i, per això mateix, s’ha de tenir en compte.

A més, segons la investigadora, les substàncies químiques liposolubles són més fàcils d’acumular en 
les persones amb més teixit adipós. Precisament, el sexe femení presenta gairebé un 15 % de matèria 
grassa superior al masculí. Aquest fet fa que les dones siguin possibles bioacumuladores químiques 
dels productes que són al medi ambient i als llocs de treball.

A aquests condicionants biològics d’homes i dones, cal afegir-hi com influeixen les desigualtats de 
gènere en la seva relació amb l’exposició al risc químic i, en conseqüència, a l’hora d’establir els criteris 
de risc. Segons Ofelia García Hevia36 (Institut Asturià de Prevenció de Riscos Laborals) són moltes les 
preguntes encara sense resposta: quin paper exerceix l’estrès degut a la doble jornada que assu-
meixen majoritàriament les dones? Com contribueixen a l’exposició laboral al risc químic les exposi-
cions extralaborals, ja sigui de productes de cosmètica, neteja o d’altres? Quina influència tenen en el 
metabolisme dels agents químics les teràpies hormonals, des dels anticonceptius a les teràpies hormo-
nals substitutives? Com influeixen els diferents paràmetres que caracteritzen les dones en el mercat de 
treball (menys permanència al mateix lloc, més temporalitat i més jornades parcials)?

Un exemple que no es pot repetir: gènere i amiant.

L’exposició de les dones a l’amiant està constatada a la indústria tèxtil de l’amiant amb les tasques de 
reciclatge i fabricació de sacs,37 la fabricació de filtres amb contingut d’amiant o a la indústria de 
l’automòbil. Actualment podem estar parlant d’arquitectes, caps de seguretat i obra, netejadores, 
analistes, topògrafes, arqueòlogues, treballadores d’administració, a més de totes aquelles que treba-
llin directament en el mateix procés de reforma o rehabilitació com a peons o oficials en obra.

El document Evaluación del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos 
a Amianto (PIVISTEA)38 destaca les dificultats de fons per incorporar les treballadores en els registres 
oficials, ja que es dona un biaix de gènere en la recollida de la informació, la qual cosa comporta una 
situació d’iniquitat i de desprotecció de les treballadores que han tingut exposició a l’amiant. El fet que 
s’hagi tendit a menysvalorar les tasques assumides per les dones i que s’hagi restat valor al temps 
d’exposició és determinant. Les dones han estat incloses als registres després del diagnòstic d’una 
patologia, de manera que s’hi incorporen ja malaltes.

35 Valls-LLobet C (2010). Contaminación ambiental y salud de las mujeres, Investigaciones Feministas vol 1 149-159.
36 García Hevia O, Riesgo químico y mujeres: ¿el género importa en la prevención de riesgos laborales? Arch Prev Riesgos Labor 2010; 13 (3): 
125-127.
37 González Gómez, María Fernanda. (2011). Actividades feminizadas y el amianto: los hallazgos "casuales". Medicina y Seguridad del Trabajo, 
57(223), 106-110
38 MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL (2018). Evaluación del programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 
expuestos al amianto –PIVISTEA– 2016
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Els danys a la salut que pateixen les dones que han estat exposades laboralment a l’amiant poden 
estar relacionats amb diferents variables, fins i tot qüestions anatòmiques i fisiològiques, però és molt 
probable que estiguin summament relacionats amb la mateixa exposició, el tipus d’amiant que 
produïen o manipulaven, el tipus d’activitat que desenvolupaven, el procés industrial en el qual partici-
paven, la distribució de les tasques o l’absència de protecció, ja que s’han considerat sovint tasques 
menors en el procés industrial (llimada, tall, sacsejada o neteja de les zones i de la roba de treball, per 
exemple).

Mereixen un esment exprés els disruptors endocrins. Es tracta de substàncies químiques capaces 
d’alterar l’equilibri hormonal. Actuen a dosis molt baixes, presenten diferents mecanismes d’actuació i 
comprenen un gran nombre de substàncies amb estructures químiques molt diferents. Afecten dones 
i homes, ja que la seva exposició laboral pot donar-se en diferents sectors amb l’ús de productes que 
continguin aquestes substàncies i en el procés de fabricació d’aquestes: plaguicides, indústria de plàs-
tics, producció i ús de dissolvents, cosmètics, adhesius, tintes, productes de neteja, insecticides, etc. 
Les dones poden presentar multiexposició per l’exposició extralaboral a aquestes substàncies.

Són coneguts els usos i les substàncies que contenen aquests disruptors, però, a l’hora d’avaluar la 
seva exposició en l’àmbit laboral, els valors límits no s’estableixen sobre la base de la capacitat d’alte-
ració endocrina.39 Si, a aquest aspecte, hi unim la capacitat d’actuar a dosis molt baixes només val una 
mesura: eliminar la seva exposició.

39 AGUILAR, A., RAZQUIN, J. Institut de Salut Pública Navarrès, 2013. Ficha técnica de prevención 44 Perspectiva de Género en la evaluación 
del riesgo químico por exposición a alteradores endocrinos
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RISC ERGONÒMIC
L’ergonomia és la disciplina científica que tracta de les interaccions entre els éssers humans i altres 
elements d’un sistema, així com la professió que aplica teoria, principis, dades i mètodes al disseny, 
amb l’objectiu d’optimitzar el benestar de l’ésser humà i el resultat global del sistema.

Exposició i danys

La 6ª Enquesta europea de condicions de treball mostra que des del 2010 ha augmentat significativa-
ment l’exposició a: les posicions doloroses o fatigants (7,2 punts percentuals), portar o moure càrre-
gues pesades (6,1 punts) i aixecar o moure persones (4,2 punts). Per part seva, es manté sense canvis 
significatius des del 2005 l’alt percentatge de persones exposades a moviments repetitius de mans o 
braços. Els homes manegen càrregues pesades en major proporció que les dones (43 % i 29 %, 
respectivament). Per part seva, les dones aixequen o mouen persones en major mesura que els homes 
(17 % i 5 %, respectivament), una tasca que és especialment freqüent en treballs relacionats amb la 
salut i en què predominen les dones. L’alt percentatge de dones sense contracte que aixequen o 
mouen persones (34 %) pot estar relacionat amb la cura de persones a les llars.

Les malalties i els trastorns musculoesquelètics representen un dels problemes de salut més impor-
tants per a les dones. Primer, perquè es troben entre els problemes més comuns, i, segon, perquè 
representen la major part dels casos de malaltia professional. Tanmateix, malgrat això, moltes treballa-
dores es troben davant d’un no reconeixement de l’origen professional i, per tant, d’una falta d’inter-
venció als llocs de treball.
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De quina manera s’invisibilitzen?

Un estudi realitzat per ISTAS-CCOO40 analitza els errors i les deficiències en les avaluacions del risc 
ergonòmic a les empreses, entre els quals es troben: la no identificació de l’exposició a riscos ergonò-
mics als llocs de treball i la seva escassa avaluació, així com la valoració inadequada del nivell de risc 
ergonòmic. En relació amb aquest últim, aquest mateix estudi examina el mètode de l’INSST anterior-
ment comentat, el més estès i emprat entre el personal prevencionista. És a dir, ja de per si, la pràctica 
d’intervenció sobre els riscos ergonòmics no és correcta, i ho és encara menys, fins i tot inexistent, 
quan aterrem als llocs de treball ocupats per dones.

Les recerques de Karen Messing i les seves col·laboradores de CINBIOSE41 visibilitzen i reivindiquen, 
des de fa dècades, el reconeixement de l’esforç físic que realitzen les treballadores en el desenvolupa-
ment de les seves tasques en qualsevol activitat o sector i la falta d’intervenció en els programes de 
prevenció en la salut ocupacional.42

La majoria dels espais de treball, el mobiliari, les màquines, els equips, les eines, la roba de treball i els 
equips de protecció individual es dissenyen només per a homes, sense considerar les diferències entre 
homes i dones, ni tan sols des del punt de vista físic i biològic. L’objectiu de l’ergonomia persegueix 
dissenyar el lloc de treball segons les necessitats específiques de cada persona, tant pel que fa al físic 
com a les necessitats individuals, considerant les desigualtats de gènere que provoca la permanència 
en les condicions de treball tant per l’antiguitat com per les possibilitats de promoció, el tipus de treball, 
etc.

Sembla, per tant, que la perspectiva de gènere vagi implícita en el terme d’ergonomia, però la realitat 
és una altra. Els estudis de les investigadores canadenques43 en diferents activitats revelen com la 
divisió sexual del treball determina la distribució de les tasques entre dones i homes. En el cas estudiat 
d’un escorxador d’aus, els resultats mostraven que els llocs dels homes requereixen més esforç físic 
puntual, que en condicions límit porta a accidents. En canvi, les dones es troben en situacions que 
provoquen un dolor constant i, probablement, desenvolupen problemes crònics, cosa que sembla 
donar-se menys entre els homes.

En un altre estudi, en les activitats de neteja d’un centre hospitalari, el conveni diferenciava entre dues 
categories: “treball pesat” (realitzat per homes) i “treball lleuger” (desenvolupat per dones).

40 Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS-CCOO) COD. ACCIÓ: eI 2017/0002, 2019. Errores y (algunas) virtudes en la gestión 
preventiva del riesgo ergonómico 
41 Centre d’Investigació Interdisciplinari sobre Benestar, Salut, Societat i Medi Ambient de la Universitat de Quebec a Mont-real.
42 Messing K, Seifert A M. LA ERGONOMÍA Y LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO.
43 Messing K, 2002 El trabajo de las mujeres: comprender para transformar. ISTAS. Editorial Catarata. Edició original: Comprendre le travail des 
femmes pour le transformer (sous la direction de Karen Messing. BTS Brussel·les, 1999).

30MIRADA DE GÈNERE EN LA IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. Revisió bibliogràfica.

https://cinbiose.uqam.ca
https://www.caps.cat/images/stories/Ana_Maria_Seifert_y_Karen_Messing.pdf
https://istas.net/sites/default/files/2019-04/Guia%20errores%20y%20algunas%20virtudes%20en%20la%20gp%20de%20los%20RR%20ergon%C3%B3mico.pdf


“El treball lleuger es va revelar molt menys lleuger del que el seu nom permetia pensar.”

Es continua mantenint el criteri que un treball és pesat des del punt de vista ergonòmic quan exigeix, 
per exemple, aixecar càrregues pesades manualment, quan la probabilitat de patir un accident de 
treball sembla ser elevada o quan les exigències físiques i posturals es vinculen únicament a la despesa 
energètica. No obstant això, el nivell d’exigències físiques i posturals no només ve determinat per la 
intensitat de l’esforç, sinó que dependrà també en gran manera de la freqüència de repetició de l’esforç 
i de la durada d’aquest en la jornada laboral. Es menysprea l’esforç físic exigit per a tasques on el pes 
és menor, però hi ha una elevada freqüència i/o postures forçades (característiques dels treballs de 
moltes dones). Són justament la freqüència i la durada els factors que influeixen més en les condicions 
de treball dels llocs de treball feminitzats.

És més difícil establir estàndards, anàlegs als existents en l’aixecament de càrregues, per a les exigèn-
cies típiques de molts llocs ocupats per dones, on caldria valorar qüestions com el treball muscular 
estàtic, l’esforç que implica estar dempeus prolongadament, el nombre de repeticions, el valor dels 
objectes amb pes lleuger o les micropauses. Es necessita més recerca sobre maneres de descriure els 
paràmetres rellevants del treball estàtic, i quins són els nivells màxims acceptables, o l’efecte en 
trastorns musculoesquelètics d’exposicions combinades (per exemple, a penes són coneguts els efec-
tes musculoesquelètics del treball estàtic o repetitiu en combinació amb exposicions al fred o a la 
calor).44

Per a la manipulació manual de càrregues l’INSST va elaborar la guia tècnica45 corresponent al Reial 
decret 487/1997. En aquesta guia es proposa un mètode d’avaluació amb l’objectiu de determinar el 
nivell de risc (tolerable o no tolerable) en la manipulació. A més, s’estableixen límits d’exposició: a 
manera d’indicació general, el pes màxim que es recomana no sobrepassar (en condicions ideals de 
manipulació) és de 25 kg. No obstant això, si la població exposada són dones, persones treballadores 
joves o grans, o si es vol protegir la majoria de la població, no s’haurien de manejar càrregues superiors 
a 15 kg.

La major part del temps feien les tasques següents: escom-
brar, fregar i polir sòls, dempeus en posició neutra, amb 
l’esquena lleugerament doblegada, desplaçant objectes 
relativament pesats amb freqüència moderada. Durant un 
període de sis minuts de neteja del terra, van haver de 
moure 12 objectes, per a la qual cosa van necessitar forces 
variables de 0,6 a 3 kg.

Efectuaven una major diversitat de tasques i la seva posició
era més variable. Per netejar el terra desplaçaven una multi-
tud de petits objectes. Durant un període de vint minuts van 
netejar 69 objectes i van desplaçar-ne 107. Buidar les galle-
des de les escombraries és una de les tasques més 
exigents en el que es considera treball lleuger: a la unitat de 
cures, en 32 minuts van canviar les bosses de 57 cubs i van 
buidar-ne 165, activitat que exigeix inclinació. Algunes 
bosses d’escombraries pesen més de 10 kg.

31

44 Vega, Sofía. INSHT 2000. NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas.
45 INSHT, Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas, 2003. 
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En les situacions de llocs de treball ocupats per treballadores embarassades s’aconsella que les dones 
que es trobin en aquest cas i que manegin càrregues habitualment al seu lloc de treball, preferentment, 
han de deixar de manejar-les, realitzant durant aquest temps altres activitats més lleugeres. Es tindrà 
una cura especial durant l’embaràs i fins a tres mesos després del part.

Quines són les dimensions antropomètriques en les quals cal basar-se per realitzar el
càlcul de pes acceptable?

Snook i Ciriello (1991)46 van estudiar la capacitat de la manipulació manual de càrregues, realitzant 
proves subjectives, en les quals les persones treballadores indicaven els pesos que podien manipular 
sota determinades condicions de variables i tasques. Van publicar els seus resultats com a “valors 
màxims acceptables de pesos i forces”. Els estudis es van realitzar amb homes i dones. Sobre la base 
dels resultats, van construir taules per a aquests cinc tipus de tasques i per a tots dos sexes. En total, 
nou taules.

Segons aquests autors, una tasca es considera acceptable quan és capaç de realitzar-la almenys el 90 
% de la població treballadora. Si la poden realitzar entre el 90 % i el 75 %, la tasca ha de ser millorada, 
encara que certs treballadors i treballadores entrenats podrien dur-la a terme sense un risc significatiu 
per a la seva salut. Les tasques que poden ser realitzades per menys del 75 % de les persones es 
consideren de risc i han de ser redissenyades.

El procediment d’avaluació del risc de la Norma ISO 11228 identifica dos mètodes amb els quals s’han 
de valorar i avaluar els riscos emergents de les tasques d’empenyiment i tracció. El mètode 1 és més 
senzill i fàcil d’aplicar per a les situacions més corrents d’un entorn laboral habitual, proporciona una 
llista de revisió mèdica simple i unes taules psicofísiques amb les quals es pot avaluar de manera 
ràpida una tasca. Aquestes taules són molt similars a les taules de Snook i Ciriello, i dins de cada taula 
es donen valors diferents per a homes i per a dones.

D’altra banda, encara que és cert que existeixen mètodes que valoren l’impacte ergonòmic de l’activi-
tat de la persona que el realitza, independentment que sigui home o dona, en tenir en compte el sexe 
de la persona (REBA, RULA, OWAS, OCRA, ISO/TR 12295:2014, etc.), perquè realment tinguin en 
compte les desigualtats de gènere les avaluacions han de realitzar-se sobre població representativa, 
col·lectius homogenis d’homes i dones, de manera que permetin identificar desigualtats.

També aquelles desigualtats relacionades amb les condicions d’ocupació, pròpies del sector i les 
relacionades amb l’organització del treball que també determinen l’exposició, com, per exemple: 47

• La manipulació manual de càrregues en el treball a domicili, quan l’espai de treball no és consi-
derat lloc de treball.

• L’esforç físic realitzat per les treballadores de la llar, fora de l’àmbit normatiu de la prevenció de 
riscos laborals.

• El treball sedentari de les caixeres de supermercat contractades per a les hores de més afluèn-
cia.

• Els diferents treballs, tasques i temps que dedica una treballadora de la neteja.

46 RUIZ, Laura. Centre Nacional de Noves Tecnologies, INSST. Manipulación Manual de cargas. Tablas de Snook y Cirello. Norma ISO 11228
47 ISTAS- CCOO 2016. La prevención de riesgos laborales y los trastornos musculoesqueléticos. Colectivos de especial vulnerabilidad: mujeres, 
jóvenes y trabajadores y trabajadoras de 55 años y más. Al-0003/2015. 
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Com s’ha d’avaluar l’exposició? Com s’ha d’aplicar la normativa sobre la manipulació manual de càrre-
gues i el seu mètode d’avaluació en llocs de treball ocupats per dones que manipulen pacients? I en 
aquells treballs en els quals els objectes pesen menys de 3 kg, com els d’una operària tèxtil, però que 
pot repetir el mateix cicle de treball més de 1.500 vegades al dia i aixecar més de 400 kg de material?

Existeixen característiques de determinades ocupacions feminitzades que dificulten la millora de les 
seves condicions ergonòmiques, de manera que queden encara més desprotegides.

RISC PSICOSOCIAL
Els factors de risc psicosocial són aquelles característiques de les condicions de treball i, sobretot, de 
la seva organització que afecten la salut de les persones a través de mecanismes psicològics i fisiolò-
gics que també anomenem estrès. En termes de prevenció de riscos laborals, els factors psicosocials 
representen l’exposició (o els factors de risc), l’organització del treball representa l’origen d’aquesta 
exposició, i l’estrès representa el precursor de l’efecte (malaltia o trastorn de salut que pugui produir-se 
i que hem de prevenir).

Exposició i danys

L’estudi realitzat per ISTAS-CCOO48 descriu l’exposició de la població assalariada a Espanya als riscos 
psicosocials tenint en compte aquests dos eixos: la classe ocupacional (manual: llocs d’execució i llocs 
tècnics, administratius i de gestió; no manual) i el gènere. Aquests són alguns resultats:

• Alguns riscos psicosocials estan molt estesos entre la classe treballadora, fins al punt que en 
determinats casos abasten la meitat de la població.

• Els percentatges d’exposició a riscos psicosocials són més elevats entre les dones que entre 
els homes.

• Les situacions psicosocials més desfavorables per a la salut dels treballadors i treballadores 
són les exigències emocionals i del fet d’haver d’amagar emocions entre dones en llocs no 
manuals (53,32 % i 48,78 %, respectivament), les possibilitats de desenvolupament i influència 
entre dones en llocs manuals (50,99 % i 45,09 %), la claredat del rol i la influència entre homes 
en llocs manuals (49,4 % i 45,79 %).

48 ISTAS-CCOO 2019. Exposiciones laborales en España: una mirada de clase y género 
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Segons l’anàlisi que realitza la 6a Enquesta de condicions de treball,49 entre els principals factors psico-
socials de més afectació entre els homes i les dones que van participar en l’enquesta es troben:

Els resultats d’aquesta mateixa enquesta van revelar que les dones presentaven major prevalença en 
problemes de salut relacionats amb l’exposició a aquests factors, com cansament general, ansietat, 
mal de cap i en extremitats, etc. Així mateix, manifestaven més dificultat per quedar-se adormides i 
mantenir el son i que aquest fos realment reparador.

• Els requeriments de treballar ràpid, cosa que afecta igual homes i dones.

• Les exigències de treballar complint terminis ajustats, de major incidència en treballadors 
homes.

• El major contacte amb persones externes al centre de treball, que es dona amb més freqüència 
en llocs de treball ocupats per dones, a causa de la segregació ocupacional, que assigna predo-
minantment a les dones tasques de venda, cura i ensenyament.

• Les limitacions organitzatives per poder fer un descans quan és necessari afecten més les 
dones. Són elles les qui declaren en major proporció que sempre o gairebé sempre culminen la 
seva jornada laboral sentint-se exhaustes.

• La discriminació de gènere, que afecta més les dones.

49 INSST 2015 Condiciones de trabajo según género en España. 
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Requeriments legals

El dret a la prevenció de riscos psicosocials a través de canvis en l’organització del treball, la qual cosa 
anomenem prevenció en origen, canviant les condicions de treball, queda establert en els articles 4.7.d 
i 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

A més, la incorporació de la perspectiva de gènere en la salut laboral s’ha vist enfortida per la Llei orgà-
nica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones, que estableix la necessitat que 
les polítiques d’estratègies i programes de salut integrin, en la seva formulació, desenvolupament i 
avaluació, les diferents necessitats de dones i homes i les mesures necessàries per abordar-les.

Per part seva, la Llei de prevenció de riscos laborals obliga les administracions públiques a promoure 
l’efectivitat del principi d’igualtat entre homes i dones, considerant les variables relacionades amb el 
sexe en matèria de prevenció de riscos laborals. L’avaluació de riscos psicosocials ha de mostrar resul-
tats per sexes perquè es puguin visibilitzar aquestes desigualtats.

De quina manera la intervenció psicosocial invisibilitza els riscos psicosocials a què es veuen exposa-
des les treballadores?

El mateix INSST diu que en la legislació laboral que regula la prevenció de riscos al nostre país no exis-
teixen normes concretes sobre els factors psicosocials. El marc legal no regula de manera específica 
com gestionar aquest tipus de riscos i les seves conseqüències sobre la salut de les persones. No hi 
ha límits d’exposició ni quant a la dosi ni quant al temps. Tampoc no hi ha una metodologia única 
d’avaluació ni criteris legals per establir prioritats preventives.50

La pràctica preventiva en l’abordatge dels riscos psicosocials té greus errors, començant perquè la 
falta d’identificació i avaluació d’aquests factors de risc està malauradament molt generalitzada. 
Aquesta situació s’agreuja amb la percepció que tot val a causa de la falta de concreció de la norma, 
com es mostrava anteriorment, per la qual cosa emergeixen mètodes i/o eines d’avaluació poc vàlids i 
fiables. Es cometen, doncs, greus errors: es confon l’avaluació de l’exposició amb l’avaluació de l’estat 
de salut psicològica, de la relacions entre les persones, del mateix nivell o superiors, amb criteris de risc 
sense definir,51 en els quals es poden trobar biaixos de gènere.

Sense un procés d’intervenció definit i amb la mera utilització d’eines de recollida d’informació, com 
qüestionaris i/o entrevistes individuals amb dubtosa fiabilitat i validesa, que focalitzen l’origen en les 
característiques individuals, se segueixen sense identificar desigualtats en les exposicions de les treba-
lladores en les qüestions següents: 

En la identificació dels factors de risc. El tractament i, fins i tot, la no inclusió d’aquells factors psico-
socials que afecten de manera majoritària les treballadores a causa de la seva major presència en llocs 
d’execució, com::

• La falta d’influència
• La falta de possibilitats de desenvolupament
• La falta de control sobre els temps
• La falta de suport de superiors
• La falta de reconeixement
• L’excés d’inseguretat

50 VEGA, S. Y OTROS. INSHT 2009. Experiencias en intervención psicosocial. Más allá de la evaluación del riesgo.
51 Niño, José, Tercer Trimestre 2006 MAPFRESEGURIDAD. Los errores en las evaluaciones de riesgos psicosociales
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Aquestes exposicions són gairebé específiques d’activitats i llocs feminitzats amb elevades exigències 
emocionals i el fet d’haver d’amagar emocions, i el conflicte treballvida. També sabem, però, que el 
tipus de contracte i de jornada, l’antiguitat i el desenvolupament professional són aspectes derivats de 
l’organització del treball i les condicions són més precàries en llocs ocupats per treballadores i que 
incideixen en factors identificats anteriorment com la falta de reconeixement i la inseguretat.

Un estudi realitzat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona52 mostrava les desigualtats sobre la 
baixa satisfacció laboral a causa del treball a mitja jornada entre dones de diferents països europeus. 
Els resultats mostraven diferències segons l’estat de benestar, entre les treballadores dels països 
nòrdics, continentals i del Sud d’Europa, sent aquestes últimes les de major exposició a causa de les 
seves pitjors condicions de treball.

Els diagnòstics i els plans d’igualtat estudien i analitzen també aquests factors, de manera que la 
interrelació entre l’avaluació de riscos psicosocials i els diagnòstics estan íntimament relacionats. Per 
tant, són factors que han d’incloure’s en la metodologia i les eines d’avaluació de riscos psicosocials, 
perquè ens permetin identificar les possibles desigualtats en aquestes matèries.
 
En els criteris de valoració del risc. El CoPsoQ (ISTAS 21, PSQCAT21) i l’eina de l’INSST, FPSICO, 
utilitzen qüestionaris individuals com a informació de partida per avaluar l’exposició. Per valorar l’expo-
sició, els resultats que s’obtenen, és a dir, si existeix risc o no, s’han de comparar amb uns valors de 
referència normals (sense risc), obtinguts d’una mostra representativa de treballadors i treballadores 
espanyols. Si els resultats són similars, s’assimila que no existeix risc; si són més elevats, es requerirà 
aplicar mesures per reduir aquests nivells d’exposició.

Aquests valors normals de referència han de generar confiança, però en moltes ocasions els criteris 
utilitzats no són els adequats per a qualsevol exposició, ja sigui de dones o d’homes, ja que pot trac-
tar-se de criteris arbitraris.
 

Per a aquest procediment és de vital importància la representativitat de la població utilitzada, i aquesta 
s’ha de fer sobre una mostra representativa de la població assalariada a Espanya. Altrament, només 
podrien comparar-se els resultats d’empreses amb llocs de treball i amb característiques similars als 
que han format part de l’estudi que es pren com a referència, tenint en compte com i on se situen les 
dones en el mercat laboral, havent d’incloure sectors, ocupacions, grandàries d’empreses, etc., de
major representativitat.

El recurs a les entrevistes individuals com a eines d’avaluació també està generalitzat. En aquest cas, 
es deixa en mans de la persona que la realitza el contingut, l’elecció de la persona entrevistada així com 
el criteri per valorar l’existència de l’exposició o no. Si aquests mecanismes es realitzen sense partici-
pació i control, els resultats no seran ni fiables ni vàlids ni tampoc útils.

52 Bartoll X, Cortès I, Artazcoz L. Full- and part-time work: gender and welfare-type differences in European working conditions, job satisfaction, 
health status, and psychosocial issues. Scand J Work Environ Health. 2014;40(4):370–379. doi:10.5271/sjweh.3429
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En la participació de les treballadores en la intervenció. La nostra experiència ens diu que moltes 
vegades les dones s’han vist apartades dels processos participatius només pel fet que els seus llocs 
de treball no han estat objecte d’avaluació de riscos, o perquè aquesta participació no forma part de 
les eines i les metodologies utilitzades, també per les formes de gestió d’aquesta participació amb 
relació a com es realitza, mitjançant quin context, horari, etc.

La participació no és solament un dret protegit per les lleis, sinó un requisit metodològic i operatiu 
imprescindible per a una avaluació de riscos de qualitat i unes mesures preventives eficaces i factibles. 
El coneixement científic i tècnic permet no partir de zero, i l’evidència cientificotècnica determina els 
riscos que avaluem i com ho fem.

En la taula següent es mostra com es tracten aquestes qüestions en l’FPSICO i el PSQCAT21:

PSQCAT21 F-PSICO

EL CONFLICTE 
TREBALL-VIDA

Avalua el conflicte treball-vida i identifi-
ca alguns dels seus orígens en les 
condicions de treball a través de quatre 
preguntes. Tracta de les conseqüèn-
cies del treball sobre la vida personal i 
familiar, i inclou les repercussions de 
les exigències de temps i energia de
l’ocupació en el treball domèstic i 
familiar i la doble presència, la necessi-
tat de donar resposta a les exigències 
sincròniques, simultànies, de l’àmbit 
laboral i de l’àmbit domèstic i familiar.

L’exposició a aquest risc s’ha relacio-
nat en l’àmbit laboral amb les exigèn-
cies quantitatives / ritme de treball i la 
falta de personal i altres recursos, la 
quantitat d’hores treballades, l’ordena-
ció de la jornada o la seva modificació 
sense preavís i amb el nivell d’autono-
mia sobre aquesta (per exemple, amb 
horaris o dies laborables incompatibles
amb el treball de cura de les persones 
o la vida social).

Els indicadors són escassos. S’avalua 
el factor temps de treball, que conté 
barrejades una pregunta sobre 
compaginació de temps lliure de la 
persona treballadora amb la de la 
seva família i amics, que podria ser 
indicador de l’exposició, i dues sobre 
treball en dies asocials (dissabtes i 
diumenges), que podrien ser determi-
nants de l’exposició. En el factor
autonomia hi ha una pregunta sobre 
la possibilitat de prendre’s dies o 
hores lliures per a assumptes perso-
nals i una altra sobre prendre deci-
sions sobre la distribució de torns, 
però s’avalua conjuntament amb
l’autonomia respecte als altres 
aspectes del treball (tasques i la seva 
distribució, qualitat de treball, espai 
de treball, pauses, etc.), amb la qual 
cosa l’autonomia temporal no s’ava-
lua separadament. Això podria 
invisibilitzar les desigualtats de gènere 
en no identificar l’exposició concreta. 
Sí que avalua les exigències quantita-
tives i el ritme a través de l’indicador 
càrrega de treball.
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LES DIMENSIONS 
MÉS PREVALENTS 

DERIVADES DE
LA SEGREGACIÓ 

VERTICAL

LES DIMENSIONS 
MÉS PREVALENTS 

DERIVADES DE
LA SEGREGACIÓ 
HORITZONTAL

Aquest mètode pregunta pels riscos 
existents més prevalents als llocs 
d’execució, on sovinteja més l’ocupa-
ció femenina que la masculina: la falta 
d’influència, el desenvolupament 
professional, el control sobre el 
temps, la inseguretat laboral etc.
Totes estan relacionades amb les 
pràctiques de gestió laboral relatives 
als mètodes de treball, al disseny de 
tasques, al tipus de contracte utilitzat, 
al salari i la seva correspondència 
amb la tasca o a la falta de personal.

El tractament d’aquestes dimensions 
és confusa i impedeix identificar les 
exposicions al menor nivell de 
complexitat possible i podria invisibi-
litzar les desigualtats de gènere en no 
identificar l’exposició concreta.

Avalua l’autonomia, la varietat i el 
contingut (però es barreja una part de 
possibilitats de desenvolupament 
amb reconeixement, dos aspectes 
que pertanyen a dimensions diferen-
ciades en els models més usats en
psicosociologia), l’interès pel treballa-
dor o treballadora / compensació (se 
sumen dades sobre el grau d’infor-
mació que dona l’empresa, la satis-
facció amb el treball i les possibilitats 
de formació i de desenvolupament 
professional).

En relació amb el suport de supe-
riors, es barreja amb el de companys 
i companyes, persones subordina-
des, violència física i psicològica, 
assetjament i altres qüestions en el 
factor relacions i suport social.

Les dones ocupen més sovint llocs en 
els quals l’exposició a les exigències 
emocionals i al fet d’haver d’amagar 
emocions és més prevalent, a causa 
dels processos que deriven de la 
segregació horitzontal. Tots dos 
riscos s’avaluen amb aquesta meto-
dologia.

Pregunta per exigències emocionals 
i pel fet d’haver d’amagar emocions, 
però no les avalua de manera 
separada, sinó que les suma a les 
exigències cognitives en el factor
demandes psicològiques. Això 
impedeix identificar les exposicions 
al menor nivell de complexitat 
possible i podria invisibilitzar les
desigualtats de gènere en l’avaluació 
de riscos psicosocials.

PSQCAT21 F-PSICO
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PSQCAT21 F-PSICO

ELS RESULTATS

LA PARTICIPACIÓ

Per defecte, totes les dades, tant les 
relatives a l’exposició a riscos psicoso-
cials com les relatives a les condicions 
de treball que les contextualitzen 
(indicadors de les pràctiques de gestió 
laboral) es presenten creuades per 
sexes en l’informe de resultats, que és
automàtic i estandarditzat.

No planteja cap unitat d’anàlisi per 
defecte, ni planteja un informe estan-
darditzat de resultats. Es poden 
incloure tantes unitats d’anàlisi com 
es considerin necessàries, però tot el 
treball s’ha de fer des de zero, nego-
ciant amb la direcció. És freqüent que 
no es presentin els resultats per sexes 
ni tampoc per lloc de treball, malgrat 
que és una exigència legal.

Planteja un procés d’intervenció 
pautat i participatiu que situa el 
coneixement derivat de l’experiència 
al mateix temps que el cientificotècnic 
al centre de l’avaluació i la prevenció 
dels riscos psicosocials. S’escolta la
veu de les treballadores i treballadors 
a través de la seva representació 
sindical i també de manera directa 
davant de l’aproximació tecnocràtica 
de la prevenció. Incorpora la participa-
ció activa a diferents nivells: en la 
resposta del qüestionari perquè la 
informació recollida sigui exhaustiva i 
veraç, exigint l’anonimat per aconse-
guir la sinceritat de la resposta en la 
seva reflexió crítica de les condicions 
de treball, i, finalment, la participació 
grupal en la proposta de mesures
preventives o en la concreció d’aques-
tes als diferents llocs de treball, a 
través dels cercles de prevenció.

Assegura la participació individual en 
la resposta al qüestionari estandardit-
zat i amb això facilita que la veu de les 
dones sigui escoltada.
No planteja, però, un procés d’inter-
venció pautat ni tampoc participatiu. 
Cal exigir-lo i disputar-lo, apel·lant a 
les lleis i a les notes tècniques de 
prevenció. També cal garantir l’anoni-
mat a l’hora de respondre el qüestio-
nari i evitar les entrevistes individuals
per minimitzar la indefensió que pot 
generar una opinió crítica de les 
condicions de treball.
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NOCTURNITAT 

Els danys a la salut produïts per l’exposició a factors psicosocials, com el treball nocturn, poden anar 
més enllà de les afectacions digestives, els problemes de son, les dificultats per gaudir de les relacions 
socials, de l’oci, etc., i poden estar relacionats amb les diferències biològiques entre dones i homes.

L’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) ha classificat el treball per torns, que involu-
cra l’alteració circadiària, com un probable carcinogen humà. La revisió sistemàtica53 duta a terme per 
persones expertes, sobre la possible relació entre el treball nocturn per torns i el risc de càncer de 
mama o pròstata, conclou que, un 62,5 % dels estudis han trobat una associació entre el treball 
nocturn i el risc de patir càncer de mama i de pròstata.

L’estudi de casos54 dut a terme en diversos països: Austràlia, el Canadà, França, Alemanya i Espanya, 
en el qual van participar, entre altres entitats del nostre país, la Universitat Pompeu Fabra, proporciona 
arguments sòlids per establir un vincle entre el treball nocturn i el càncer de mama. Els resultats van 
mostrar que entre les dones premenopàusiques el treball nocturn (definit com almenys tres hores entre 
la mitjanit i les 5 am) augmenta el risc de càncer de mama en un 26 %. El risc sembla ser particularment 
alt per a les dones que han treballat més de dues nits a la setmana durant més de deu anys. Els resul-
tats també mostren que el risc disminueix després d’interrompre el treball nocturn.

Aquest estudi informava sobre la necessitat de realitzar estudis que aprofundeixin en la diferència de 
risc que havien trobat entre dones premenopàusiques i postmenopàusiques, ja que no s’ha observat 
una associació clara entre el risc de càncer de mama i el treball nocturn en dones després de la meno-
pausa. Potser la raó està en el fet que, després de la menopausa, una gran part de les dones havien 
deixat de treballar a la nit durant diversos anys. És necessari tenir en compte els diferents cicles vitals 
de la dona i les desigualtats de gènere en l’anàlisi de les exposicions i de les seves conseqüències 
sobre la salut.

53 Salamanca-Fernández, E., Rodríguez-Barranco, M., Guevara, M., Ardanaz, E., Olry de Labry Lima, A., & Sánchez, M.J.. (2018). Night-shift work 
and breast and prostate cancer risk: updating the evidence from epidemiological studies. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 41(2), 211-226.  
54 Cordina Duverger, Emilie & Menegaux, Florence & Popa, Alexandru & Rabstein, Sylvia & Harth, Volker & Pesch, Beate & Brüning, Thomas & 
Fritschi, Lin & Glass, Deborah & Heyworth, Jane & Erren, Thomas & Castano-Vinyals, Gemma & Papantoniou, Kyriaki & Espinosa, Ana & 
Kogevinas, Manolis & Grundy, Anne & Spinelli, John & Aronson, Kristan & Guénel, Pascal. (2018). Night shift work and breast cancer: a pooled 
analysis of population-based case–control studies with complete work history. European Journal of Epidemiology. 33. 
10.1007/s10654-018-0368-x.
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NO ESTÀ TOT PERDUT. BONES PRÀCTIQUES.
En el capítol anterior es mostra amb una visió general l’escassa importància i l’insuficient tractament 
del gènere. Tanmateix, afirmar que no s’ha fet res o que no s’està fent res seria mentir.

Existeix un treball important, al nostre país, sobre propostes de com incorporar la mirada de gènere a 
la prevenció en forma de guies, eines i estudis de sectors i ocupacions que visibilitzen les condicions 
de treball de les dones de diferents entitats i de diversos instituts territorials de seguretat i salut (se 
n’han esmentat diversos en aquest document). Es tracta d’una visió en general amb limitacions a l’hora 
de parlar de criteris de risc.

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball va publicar, l’any 2014, una recopilació 
d’experiències de diversos països:: Mainstreaming gender into occupational safety and health practice. 
En aquesta publicació es recullen experiències sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en la 
pràctica de la seguretat i la salut en el treball, a través de casos sobre violència, estrès, EPI, trastorns 
musculoesquelètics, formació, horaris, benestar, disseny del lloc de treball, etc. S’identifiquen aques-
tes experiències com la creació d’una àrea temàtica específica de gènere en un institut, una guia, la 
política concreta d’un país o la intervenció en una empresa.

En aquest capítol es mostren diverses eines i experiències. Una d’elles conté informació més pròxima 
al tema en qüestió i als criteris amb perspectiva de gènere, i les altres presenten enfocaments i meto-
dologies per visibilitzar i abordar les desigualtats i les diferències entre dones i homes que parteixen 
d’un canvi de la tasca preventiva.  

PROPOSTA D’INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 
A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. OSALAN.
L’Institut Basc de Seguretat i Salut Laborals (OSALAN) motivat pel dèficit en l’estudi de la dimensió de 
gènere en la salut laboral, és amb diferència l’institut autonòmic amb més implicació i referències, que 
inclou entre les seves àrees temàtiques d’actuació el gènere. A més, aquest treball es realitza en col·la-
boració amb l’Institut Basc de la Dona (Emakunde), compartint informació i dades relatives a la segure-
tat i la salut laboral amb enfocament de gènere, dissenyant materials, així com desenvolupant accions 
formatives i de comunicació sobre gènere i salut laboral.

El 2017 OSALAN publica una eina pràctica amb pautes per integrar la perspectiva de gènere en la 
prevenció de riscos laborals. Aquesta eina és el punt de partida per validar el seu contingut en una 
experiència pilot a quatre empreses, en la qual s’identifiquen algunes modificacions per millorar-ne 
l’aplicabilitat i actualitzar aquest document el 2019.55

Aquesta eina proposa com integrar la mirada de gènere en el pla de prevenció de les empreses, des de 
l’organització del sistema preventiu fins a la coordinació d’activitats empresarials, passant per totes les 
activitats preventives. La taula següent recull les condicions que es proposen en aquesta eina perquè 
l’avaluació de riscos i, més en concret, l’anàlisi del risc i la seva valoració incorporin de manera real i 
efectiva la mirada de gènere: 

55 OSALAN, 2019. “Pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales”
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ANÀLISI DEL RISC

IDENTIFICACIÓ
DEL

PERILL

Per dur a terme la identificació 
de perills, cal preguntar-se 
tres coses:

a) Existeix una font de dany?
b) Qui pot patir dany?
c) Com pot ocórrer el dany?

La millor font d’informació 
sobre les condicions de 
realització d’una tasca i els 
perills que implica són les 
persones que habitualment la
realitzen, les quals, a més, 
solen aportar valuosos 
suggeriments per a l’elimina-
ció o la reducció dels riscos.
És imprescindible, per tant, 
comptar amb la participació 
dels treballadors i treballado-
res.

• Establir mesures per garantir la participació 
activa de les dones i l’expressió de les seves 
experiències i percepcions en les fases 
d’identificació i valoració dels riscos, l’establi-
ment de prioritats, l’elecció i la implementació 
de les solucions preventives. Per tant, és 
necessari facilitar mitjans, temps i espai, així 
com utilitzar mètodes d’avaluació que 
prioritzin aquesta participació i instruments
que permetin fer una anàlisi de gènere.

• Examinar les tasques que veritablement es 
realitzen i l’autèntic context de treball i no 
formar-se judicis gratuïts sobre l’exposició, 
basats en la mera denominació del lloc.

• Identificar els perills menys obvis i els 
problemes de salut més comuns entre les 
treballadores, basant-se en un enfocament 
integral i holístic per detectar les diferències 
de gènere (assetjament sexual i per raó de 
sexe, discriminació, participació en presa de 
decisions, conflictes d’equilibri entre la vida 
laboral i la familiar). Evitar fer-se idees 
preconcebudes sobre quins són els riscos, 
qui es troba en situació de risc i què pot ser 
trivial.

• No oblidar les persones contractades a 
temps parcial, amb contracte temporal o a 
través d’ETT, en modalitat de teletreball, ni 
les que faltin en el moment de l’avaluació 
(baixa mèdica, excedència, canvi de torn, 
vacances…).

• Realitzar les avaluacions de riscos per 
sexes i grups d’edat.

• Analitzar si les treballadores i treballadors 
perceben de manera diferent l’ambient, i si el 
consideren permissiu amb el masclisme de 
manera que pugui suposar discriminació, 
violència, desgrat, desassossec, incomodi-
tat…
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ANÀLISI DEL RISC

ESTIMACIÓ
DEL
RISC

L’estimació del nivell 
de risc dependrà de la 
probabilitat que es 
materialitzi i les seves
conseqüències espe-
rades.

Probabilitat que ocorri el dany.
La condició perillosa es converteix en un risc en la 
mesura en què hi ha una persona exposada:

1. Identificar quines persones (D/H) fan la tasca i 
establir la magnitud de l’exposició: qui fa el treball de 
manera permanent com a ocasional, la freqüència
d’exposició al perill (nombre i durada de les exposi-
cions) i la intensitat de l’exposició (mesures quantita-
tives, en la mesura del possible).

2. Tenir en compte la protecció subministrada per les 
mesures de control ja implantades i la formació que 
han rebut els treballadors i treballadores sobre 
l’execució de la tasca (D/H).

3. Tenir presents els actes insegurs de les persones 
(errors no intencionats i violacions intencionades dels 
procediments). Els comportaments “de risc” també
poden estar relacionats amb el gènere i sembla 
confirmar-se que hi ha més tendència a assumir 
riscos entre els homes que no pas entre les dones.

Severitat del dany.
L’altre paràmetre que cal considerar en l’anàlisi del 
risc és la conseqüència que la seva materialització 
provoca en la persona afectada, és a
dir, el mal que li pot causar.

• Un mateix risc pot implicar diferents conseqüències 
per a diferents persones, en funció de les caracterís-
tiques personals i de la situació biològica. Així, la
severitat pot ser diferent per als homes i les dones, i 
fins i tot per a grups concrets d’homes i dones en 
funció de l’edat, les patologies prèvies, els tracta-
ments mèdics…

• L’especificitat vinculada al sexe es refereix als 
factors biològics diferencials, com són el diferent 
contingut adipós, les diferències hormonals, les 
diferents etapes del cicle vital o els processos de 
detoxificació. Cal identificar les persones que execu-
ten les tasques i conèixer les seves característiques 
personals i la seva situació biològica: sexe, edat i 
especial sensibilitat a determinats riscos.
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Encara que es manté el criteri de l’INSST, l’anàlisi i els elements que defineixen l’estimació i la valoració 
del risc tenen en compte les diferències i les desigualtats entre dones i homes. Cal afegir que és 
necessària la participació de la representació sindical en tot el procés i, sobretot, a l’hora d’establir els 
criteris de risc amb el servei de prevenció.

EL MODEL DE L’AGÈNCIA EUROPEA PER A LA SEGURETAT I LA 
SALUT EN EL TREBALL

Tots els mètodes, convenientment validats i amb el corresponent reconeixement
científic, han de ser executats amb perspectiva de gènere i han de ser permeables

per poder-los aplicar incloent-hi inequívocament aspectes de gènere.

El model proposat per l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EUOSHA), en la seva 
fitxa tècnica 43,56 per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’avaluació de riscos laborals, 
parteix de la premissa que l’adopció d’un enfocament aparentment neutral de gèneres respecte de 
l’avaluació de riscos i de la resta de les accions preventives pot comportar el risc que les dones treba-
lladores siguin infravalorades i fins i tot ignorades en les activitats relacionades amb la salut laboral. A
més, sosté que millorar les condicions de treball de les dones suposa millorar també les dels homes.

ANÁLISIS DEL RIESGO

VALORACIÓ
DEL
RISC

En aquesta etapa es tracta de decidir si els riscos 
estimats es consideren tolerables i si es requereix 
millorar els controls existents o implantar-ne de nous,
així com la temporització de les accions. Per fer-ho, 
convé disposar d’una fitxa de “criteris d’avaluació”, 
en la qual es detalli en quins casos les conseqüèn-
cies s’han de considerar lleus, mitjanes o greus, així 
com quan es qualificarà la probabilitat com a baixa, 
mitjana o alta, en funció de si el dany pot ocórrer 
rares vegades (probabilitat baixa), algunes vegades 
(probabilitat mitjana) o sempre o gairebé sempre 
(probabilitat alta).

56 Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (2003).. La inclusión de los aspectos de género en la evaluación de riesgos. FACTS-
HEET 43.
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El mètode presenta una llista d’exemples de perills i riscos detectats en àmbits on predominen les 
dones treballadores, i recull un model per a una avaluació de riscos més sensible als gèneres amb cinc 
fases tancades, que esmentem a continuació i on s’assenyalen recursos possibles per incloure la pers-
pectiva de gènere en les diferents fases:

1. Identificació dels riscos
2. Avaluació dels riscos
3. Posada en pràctica de les solucions
4. Supervisió
5. Anàlisi

L’EU-OSHA planteja els següents aspectes clau d’una avaluació de riscos sensible al gènere::

• Mantenir un compromís positiu i prendre’s seriosament els temes de gènere.
• Examinar la veritable situació del treball.
• Fer que hi participin tant les dones com els homes, en tots els nivells.
• Evitar fer-se idees preconcebudes sobre quins són els riscos i qui es troba en situació de risc.

Per al pas 2. En l’avaluació de riscos el gènere es pot incloure de la manera següent: 

• Examinar les tasques que veritablement es realitzen i l’autèntic context de treball.
• No formar-se judicis gratuïts sobre l’exposició, basats en la mera descripció o en la denominació de 
l’ocupació.
• Anar amb compte d’evitar biaixos per gènere a l’hora de prioritzar riscos, classificant-los en alts, 
mitjans i baixos.
• Fer participar les treballadores en l’avaluació de riscos i estudiar l’ús de cercles de salut i mètodes de 
cartografia de riscos. L’ergonomia participativa i les intervencions davant dels factors psicosocials 
poden oferir alguns mètodes.
• Assegurar-se que qui realitza les avaluacions disposa de suficient informació i formació en assumptes 
de gènere relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
• Garantir que els instruments i les eines utilitzades en l’avaluació inclouen assumptes pertinents tant 
per als homes com per a les dones que treballen i, en cas que no els incloguin, adaptar-los.
• Comunicar a tots els assessors externs que han d’adoptar un enfocament sensible al gènere i com-
provar que són capaços de fer-ho.
• Parar esment a aspectes de gènere quan s’examinen les implicacions per a la salut i la seguretat en 
el treball de qualsevol canvi previst al lloc de treball.

Per exemple, incloure en l’estrès: 

• La relació entre la llar i el treball, i els horaris laborals d’homes i dones.
• La carrera professional.
• L’assetjament.
• Les exigències emocionals.
• Les interrupcions no previstes i l’obligació de fer diverses tasques simultàniament.
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UN ENFOCAMENT GLOBAL
FRANÇA I EL MODEL DE L’AGÈNCIA NACIONAL PER A LA MILLO-
RA DE LES CONDICIONS DEL TREBALL (ANACT)

Les desigualtats en matèria de salut han d’abordar-se de la mateixa manera que les
desigualtats salarials i professionals, i és necessari un enfocament estructural i

sistèmic de les causes.

La Llei de 4 d’agost del 2014, per a la igualtat real entre dones i homes, en França, va modificar deter-
minats articles regulats en el Codi del treball, entre els quals, l’article L4121-3 per obligar les empreses, 
en el context de l’avaluació de riscos laborals, a tenir en compte l’impacte diferenciat de l’exposició al 
risc segons el sexe. Davant de cada perill identificat ha de fer-se una valoració específica per a dones 
i una valoració específica per a homes.

A més, aquesta norma exigeix que a les empreses amb més de cinquanta persones en plantilla es 
produeixin indicadors en salut i seguretat en el treball com els relacionats amb el salari i la trajectòria 
professional.

Sobre aquesta base legal l’ANACT, proposa un mètode per analitzar les desigualtats de salut relacio-
nades amb el treball fent un diagnòstic de gènere, amb un enfocament qualitatiu i quantitatiu. L’ANACT 
és una institució pública tripartida (hi estan representats l’Estat i els agents socials: empreses i sindi-
cats) que depèn del Ministeri de Treball, la missió del qual és promoure enfocaments innovadors per 
millorar les condicions de treball, i que coordina les agències regionals de l’Agència Nacional per a
la Millora de les Condicions de Treball (ARACT) a tot el país.

El diagnòstic segueix la seqüència següent:

El mètode maneja dues màximes que podrien inspirar qualsevol procediment de treball preventiu amb 
perspectiva de gènere:

a) Posar de manifest les diferències entre la salut ocupacional d’homes i dones per poder elabo-
rar una hipòtesi de gènere.

b) Descriure una demografia del treball, en la qual es bolquin totes les dades ocupacionals que 
criden l’atenció de la nòmina femenina i de la masculina.

c) Confrontar in situ, mitjançant observacions, entrevistes, qüestionaris i denúncies.

d) Presentar el diagnòstic, posant l’accent en les causes relacionades amb l’organització del 
treball.

1. Involucrar l’enfocament de gènere en les accions preventives genera millors resultats davant 
de problemes de salut ocupacional.

2. Atendre explícitament les condicions de treball i la salut de les dones i els homes permet incor-
porar la igualtat d’oportunitats.
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En l’àmbit empresarial, des d’ANACT es fan recomanacions a les empreses, amb independència del 
sector productiu en el qual s’intervingui, i que mostrem a continuació::

Aquest mètode ofereix les quatre dimensions analítiques per ajudar a entendre per què les dones i els 
homes no es veuen afectats per l’organització del treball de la mateixa manera::

Tots aquests elements es combinen per explicar els efectes diferenciats del treball sobre la salut de les 
dones i dels homes. El model permet analitzar les diferències en matèria de salut laboral, així com les 
diferències de carrera i de remuneració mitjançant una eina de diagnòstic que avalua les situacions 
comparatives de les dones i dels homes i els diferents suports prestats en matèria de sensibilització i 
formació utilitzant diversos indicadors en les quatre dimensions.

• Presentació de resultats dividits per sexes.
• Presentació comparada, dones-homes, de tots els indicadors de salut.
• Document únic final d’avaluació de riscos, sense excloure o separar els temes relacionats amb 
la salut reproductiva o la maternitat.
• Prevenció de la violència sexista i sexual.
• Integració de l’enfocament de gènere en totes les dinàmiques empresarials.
• Vinculació de les trajectòries professionals i la prevenció del desgast laboral per a una millor 
anticipació, intervenint sobre les condicions de treball que provoquen estrès en les ocupacions 
amb predominança femenina (salari, tipus de contracte i promoció, entre d’altres).
• Mescla d’homes i dones en les ocupacions i activitats en els dos sentits: particularment la 
integració dels homes en ocupacions feminitzades.
• Revaloració de les ocupacions feminitzades.

Organización
Las mujeres y los hombres suelen estar
asignados a diferentes trabajos y actividades

Condiciones
de trabajo

diferenciadas
para mujeres
y hombres

Salud
de la brecha

F/M
(accidentes,

enfermedades,
ausencias...)

Carrera
de la brecha

F/M
(formación,
promoción,
salario...)

Trabajo
Hay una falta de visibilidad con respecto a la exposición
de las mujeres al riesgo y a las duras condiciones de su 
trabajo, que son más pesadas que para los hombres

Desarrollo profesional
Las mujeres y los hombres no tienen  las mismas 
oportunidades en materia de desarrollo profesional

Tiempo
Las mujeres y los hombres no tienen la misma jornada
de trabajo,  horas de trabajo o actividades fuera del trabajo
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57 Florence Chappert et Laurence Théry, « Égalité entre les femmes et les hommes et santé au travail », Perspectives interdisciplinaires sur le travail 
et la santé [en línia], 18-2. Penjat l’1 de novembre del 2016.

L’assessorament de la xarxa ANACT-ARACT permet a les empreses millorar la seva comprensió de les 
desigualtats. Per aconseguir-ho, s’analitzen simultàniament els indicadors salarials, de salut i de carre-
ra professional, i es proposen possibles mesures per promoure tant la igualtat laboral com la qualitat 
de vida en el treball. Generalment, en els grups de treball, hi participen de manera conjunta la represen-
tació de la direcció de l’empresa i la representació sindical.

Les intervencions en empreses realitzades amb aquesta metodologia per la xarxa ANACT-ARACT són 
moltes i variades quant al seu origen: davant l’alta incidència de trastorns musculoesquelètics, la mani-
pulació d’agents cancerígens i mutagènics o l’adaptació de llocs de treball.

Una de les intervencions més reveladores es va dur a terme en una impremta a causa de l’alta incidèn-
cia de trastorns musculoesquelètics i l’absentisme als llocs de treball ocupats per treballadores. En la 
intervenció es va poder demostrar que encara que eren al mateix taller, els treballadors i les treballado-
res no feien el mateix. Les activitats a les quals es dedicaven les dones eren especialment exigents 
(transport de càrregues de fins a 11 tones al dia, moviments repetitius, postures estressants, com els
braços enlaire, per exemple) fins al punt que les seves activitats s’havien tornat més àrdues que les dels 
homes, que havien estat automatitzades en els llocs de conducció.

L’anàlisi també va mostrar que les trajectòries professionals de dones i homes que van començar en el 
mateix lloc d’ajudant d’acabat no van evolucionar en absolut de la mateixa manera, ja que els homes 
deixaven aquest lloc després de tres anys per altres oportunitats, mentre que les dones hi romanien 
fins que es jubilaven o eren acomiadades per falta d’aptitud. A més, els sistemes de compensació 
econòmica no eren els mateixos.

Florence Chappert és la coordinadora del projecte “Gènere, igualtat, salut i condicions de treball” dins 
de l’ANACT i la principal investigadora d’aquesta metodologia. Florence Chappert57 planteja que les 
polítiques de salut i seguretat en el treball podrien mobilitzar la visió de gènere per avançar en la 
prevenció del risc laboral a favor de tota la població treballadora, la qual cosa suposaria:

• La creació d’estadístiques de salut laboral sistemàtiques en funció del gènere.

• La recerca sobre gènere i salut laboral.

• El disseny de sistemes de treball que permetin l’accés al màxim nombre de situacions laborals a les 
persones de tots dos sexes.

• Els sistemes d’avaluació i prevenció de riscos tindrien en compte l’impacte i l’exposició diferencial 
segons el sexe.

• La inclusió del gènere en els acords sobre riscos psicosocials, inclosa la violència sexista i sexual, la 
penúria, la qualitat de vida en el treball, però també el temps de treball.
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L’ERGONOMIA PARTICIPATIVA.
EL CANADÀ I EL CENTRE DE RECERCA INTERDISCIPLINÀRIA 
SOBRE BENESTAR, SALUT, SOCIETAT I MEDI AMBIENT
Karen Messing i l’equip de recerca interdisciplinària sobre benestar, salut, societat i medi ambient 
(CINBIOSE) fa dècades que investiguen la relació de l’ergonomia i la divisió sexual del treball. 
Destaquen la necessitat de trencar amb l’estereotip que els treballs que realitzen les dones són lleugers 
i aposten per abordar els riscos ergonòmics amb metodologies que identifiquin, per mitjà de la 
participació de les treballadores, el treball real davant del prescrit.

Haines, Wilson i col. (2002)58 van desenvolupar i van validar, a partir d’una revisió de programes i d’ex-
periències publicades, una llista de dimensions que cal considerar per portar a la pràctica una expe-
riència en ergonomia participativa, que, al seu torn, organitza i aclareix les bases conceptuals, a 
manera de guia en el disseny de programes i procediments d’ergonomia participativa.

No obstant això, el marc conceptual defineix un ventall excessivament ampli, amb moltes diferents 
iniciatives en ergonomia participativa i molt de marge d’elecció. Aquesta diversitat permet que en 
moltes ocasions s’anomeni ergonomia participativa a qualsevol actuació en la qual es prevegi “d’algu-
na manera” la participació.

Les investigadores de CINBIOSE proposen integrar la perspectiva de gènere en una intervenció 
ergonòmica amb la participació de les treballadores en quatre fases. Aquesta proposta té validesa com 
a mecanisme per orientar les pràctiques preventives en general:

1. En la identificació del problema: en una mateixa empresa és habitual que trobem diferències en la 
identificació i la percepció dels riscos, així com problemes de salut diferents. A partir de l’anterior, es 
recomana entrevistar els treballadors i les treballadores de manera separada, per fer visibles problemes 
específics de gènere que en les reunions conjuntes no acostumen a fer-se explícits (funcionament 
sexual, assetjament sexual, problemes de la menstruació, problemes relacionats amb l’embaràs, la 
família, l’assumpció d’obligacions de cura i criança, entre d’altres).

2. Durant l’observació de les tasques: com anteriorment s’ha analitzat, serà imprescindible preveure les 
diferències específiques de gènere, des de les exigències físiques a les emocionals i les mentals deriva-
des dels mateixos requeriments dels llocs de treball, així com les exigències derivades de la doble 
presència i dels rols de gènere en la societat.

3. En el moment de la cerca de solucions: l’experiència ha demostrat que és necessari buscar espais 
de propostes de solucions propis per a les treballadores, ja que les dones prenen la paraula menys en 
els grups mixtos i les alternatives de solució poden ser diferents.

4. En aquesta fase és important assegurar que aquestes diferències no suposin discriminacions. En el 
moment de la formació: en nombroses ocasions les dones es veuen excloses dels processos socials: 
de la vida sindical i de les polítiques de prevenció i d’atenció a la salut. Aquesta realitat suposa que en 
les activitats de formació s’ha de fer un esforç addicional perquè les dones s’integrin plenament en els
processos formatius, i s’han d’adoptar mesures com incloure els problemes específics de gènere en 
els programes de formació.

58 H. Haines, J.R. Wilson, P. Vink & E. Koningsveld (2002) Validating a framework for participatory ergonomics (the PEF), Ergonomics, 45:4, 
309-327 

49MIRADA DE GÈNERE EN LA IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. Revisió bibliogràfica.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00140130210123516


Aquest procediment participatiu pot ser utilitzat davant intervencions de qualsevol risc, forma part 
d’eines d’avaluació com el PSQCAT21 per als riscos psicosocials i l’ERGOPAR per a la prevenció del 
risc ergonòmic d’origen laboral.

Aquesta última eina busca aconseguir un doble objectiu a l’empresa. D’una banda, la millora contínua 
de les condicions de treball en l’àmbit ergonòmic mitjançant l’execució de mesures preventives, i, de 
l’altra, facilitar la participació de la plantilla, de la seva representació sindical i d’altres agents implicats 
en la prevenció de riscos laborals a l’empresa. Ara bé, com qualsevol altra eina, és important utilitzar-la 
quan sigui d’interès sindical i en funció de l’empresa. Cal tenir en compte, que, en empreses amb molta 
precarietat, les manifestacions realitzades en els cercles de prevenció o grups de participació poden 
suposar sancions, canvis d’horaris, etc., per a algunes persones treballadores. La por de patir aquestes 
represàlies pot fer que els treballadors i treballadores, fins i tot, aprovin les mesures d’empresa

El procediment preveu una participació directa de les persones treballadores com un punt fort 
d’aquesta eina ergonòmica. No obstant això, no hem d’oblidar que la discussió, la negociació i l’acord 
d’aquestes mesures és competència del comitè de seguretat i salut (articles 38 i 39 de l’LPRL) i dels 
delegats i delegades de prevenció (article 36 de l’LPRL). Han d’establir-se en aquests àmbits d’interlo-
cució perquè siguin d’aplicació col·lectiva.

L’ERGOPAR, en tractar-se d’un procés metodològic de treball, no pot substituir l’aplicació d’un 
mètode específic per a la identificació i l’avaluació dels riscos ergonòmics ni, lògicament, la nostra 
acció sindical prèvia de recollida d’informació de primera mà sobre les condicions de treball, amb la 
finalitat de dotar-nos d’arguments davant la direcció de l’empresa per a la negociació del mètode 
ergonòmic específic d’avaluació que implementarem.

En aquest sentit, la metodologia participativa, en funció de les circumstàncies de l’empresa i els objec-
tius sindicals, pot ser un instrument per tenir indicis o identificacions preliminars de riscos ergonòmics, 
així com, posteriorment, una vegada avaluats aquests riscos, per a la discussió de mesures preventi-
ves, tenint present que, tal com s’estableix en la mateixa guia d’ERGOPAR, no es tracta d’un mètode 
d’avaluació ergonòmica específica

Per a més informació sobre la intervenció sindical en l’avaluació de riscos ergonòmics, es pot consultar 
la nostra guia informativa: ‘L’avaluació de riscos. Mètodes i ERGOPAR’59

L’objectiu és aconseguir l’adaptació del lloc a la persona amb la persona per evidenciar les diferències 
i les desigualtats que hi ha entre elles, especialment de les dones, i la seva necessària consideració per 
a l’adaptació real del lloc. Per fer-ho, ens basem en el treball d’ISTAS6060 (2016).  

Aplicar aquesta pauta conduiria a tenir tantes avaluacions de riscos a l’empresa com persones que hi 
treballen, la qual cosa sembla inviable per a empreses de grans dimensions, per exemple. El qüestiona-
ri que incorpora ERGOPAR permet, a partir dels col·lectius homogenis creats, recopilar informació molt 
útil per a l’anàlisi de dades sobre exposició a factors de risc i danys musculoesquelètics a escala d’em-
presa o centre de treball i a escala sectorial i intersectorial. A més, facilita l’estudi en profunditat 
mitjançant la generació de fitxers de dades amb variables específiques com l’edat, el sexe i l’antiguitat 
en el lloc.

Exemple: quins col·lectius homogenis analitzem per identificar les desigualtats de gènere?

59 CCOO DE Catalunya 2019. L´avaluació de riscos. Mètode i Ergopar
60 ISTAS, 2016 ‘La prevención de riesgos laborales y los trastornos musculoesqueléticos. Colectivos de especial vulnerabilidad: mujeres, jóvenes y 
trabajadores y trabajadoras de 55 años y más’
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Aplicació del procediment ERGOPAR en el de personal de cures en residències,61 amb una càrrega de 
treball més gran en els torns diürns, en els quals treballen dones. El torn de nit és realitzat íntegrament 
per homes. No existeix rotació. S’agrupen quatre col·lectius homogenis:

• Diürn de dilluns a divendres (dones).
• Diürn festius i caps de setmana (dones).
• Nocturn de dilluns a divendres (homes).
• Nocturn festius i caps de setmana (homes).

Es decideix, per consens, avançar el torn nocturn de les 22 h a les 21 h per realitzar la higiene i la dutxa 
i vestir-se, de manera que s’alleugi els torns de matí i de tarda. 

Font de la imatge: Método ERGOPAR.
Un procedimiento de ergonomía participativa para la prevención de la salud laboral

61 SIMÓN, Javier; MANZANO, Miguel Ángel (Federació d’Educació de CCOO); SEVILLA, María José (ISTAS); GEA, María Ángeles (Federació 
d’Educació del País Valencià de CCOO) (2012). Experiencias de ergonomía participativa en centros de atención a personas con discapacidad. 
Federació d’Educació de CCOO.
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EINES DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL
La Unió Europea, l’any 2018, publica una sèrie de recomanacions no vinculants per als inspectors i 
inspectores de treball de la Unió Europea. Aquestes recomanacions són treballades pel Comitè d’Alts 
Responsables de la Inspecció de Treball, concretament, pel Grup de Treball de Riscos Nous i Emer-
gents (EMEX), i editades en una guia.62

L’objectiu d’aquest grup de treball era examinar els trastorns musculoesquelètics, els riscos psicoso-
cials i els reptes demogràfics als quals s’enfronten tots els estats membres de la Unió Europea. Així 
mateix, es preveia adoptar una perspectiva de gènere. Amb aquesta eina es pretén ajudar els serveis 
d’Inspecció de Treball nacionals a desenvolupar procediments d’inspecció i augmentar la confiança 
dels inspectors i inspectores de treball a l’hora d’abordar les avaluacions de riscos tenint en compte la
diversitat. Així mateix, es busca millorar l’eficàcia de les seves intervencions en els llocs de treball, 
especialment quant a les qüestions relacionades amb l’edat i el sexe.

Es proposa com dur a terme una inspecció aplicant un enfocament basat en el gènere en diverses 
fases, i a planificar la inspecció, durant i una vegada conclosa la inspecció. Es facilita una llista no 
exhaustiva de preguntes sobre les avaluacions de riscos tenint en compte la diversitat que resulta d’uti-
litat durant les inspeccions així com una llista de comprovació més detallada sobre qüestions relacio-
nades amb el gènere.

Durant la inspecció les següents preguntes ajudaran a identificar i a avaluar els riscos i les deficiències 
de l’entorn laboral, especialment quant al gènere. Es preveu que les respostes a aquestes preguntes 
donin lloc a idees sobre com poden abordar-se els riscos i les deficiències detectats.

1. Quantes dones i homes hi treballen?

2. Quines tasques exerceixen les dones i els homes? Són les mateixes, són diferents?

3. En quina mesura pot la plantilla triar el seu ritme de treball? Hi ha diferències entre les dones i els 
homes en aquest sentit?

4. Existeixen tasques per a les quals les persones que les desenvolupen hagin d’estar en un lloc o en 
un lloc de treball concrets? En cas afirmatiu, quin percentatge de dones i d’homes duen a terme aques-
tes tasques? Si difereixen entre si, quin n’és el motiu?

5. Com s’adapten l’equip de seguretat, la roba de protecció, l’equip de protecció, la roba de treball, les 
eines i la maquinària de manera individual a les dones i als homes? Com ha investigat l’empresa aques-
ta qüestió?

6. Què indiquen les estadístiques sobre les baixes per malaltia i els accidents relacionats amb el treball 
quan es desglossen per gènere? Quins diagnòstics predominen entre les dones i entre els homes, 
respectivament?

7. Hi ha vestuaris separats per a les dones i homes? Com es distribueixen els vestuaris i banys entre 
les dones i els homes?

62 EMEX, Unión Europea 2018 PRINCIPIOS PARA LOS INSPECTORES DE TRABAJO en relación con las evaluaciones de riesgos teniendo en 
cuenta la diversidad, especialmente en lo relativo a la edad, el sexo y otras características demográficas 
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8. Estan adaptats els llocs de treball a les dones i als homes de manera individual i ergonòmica?

9. Ha dut a terme l’empresa algun tipus d’enquesta al personal sobre els riscos psicosocials? En cas 
afirmatiu, es disposa d’estadístiques desglossades per gènere? En aquest cas, reflecteixen diferències 
entre la manera en què les dones i els homes pateixen estrès, amenaces, violència, assetjament, fusti-
gació i victimització i reben suport al lloc de treball?

10. Nota: es poden plantejar preguntes addicionals per obtenir informació important, com per exemple: 
“Quins factors de risc es va determinar que no resultaven pertinents o que no eren significatius en llocs 
de treball en els quals s’ocupa dones i/o homes?”.

En funció de les respostes de les empreses, els inspectors i inspectores de treball haurien d’avaluar la 
qualitat de l’avaluació de riscos i podrien imposar mesures amb un termini en cas de detectar incompli-
ments de les obligacions jurídiques nacionals aplicables a l’avaluació de riscos, com, per exemple, les 
següents:

• Completar l’avaluació de riscos analitzant, entre d’altres, llocs de treball i tasques concretes.
• Permetre que la representació sindical, tant les dones com els homes, participin en el procés d’ava-
luació de riscos.
• Estudiar quines seran les persones responsables de les futures mesures i dels terminis aplicables.
• Adoptar mesures clares.
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3. S’HA D’AVANÇAR. CONCLUSIONS

Els avenços en la visibilització de les condicions de treball i de salut de les dones són lents. L’European 
Trade Union Institute63 (ETUI) analitza els avenços i els obstacles des de finals del segle passat sobre 
la base que les polítiques de salut ocupacional i les pràctiques de prevenció també es continuen cons-
truint sobre un model de neutralitat de gènere de “treballadors” el referent implícit dels quals és el 
treballador masculí.

Canviar l’enfocament i mirar amb gènere ha posat l’accent en qüestions subjacents importants, que 
abans eren poc visibles, relatives a l’organització del treball (diversitat i adaptabilitat), el temps de treball 
(horaris, acumulació), la conciliació de la vida laboral i la privada, el treball penós i els riscos laborals 
(ritme de treball, estrès, violència, exposició química diferencial, etc.), competències i desenvolupa-
ment professional (reconeixement de l’experiència, trajectòries professionals i/o mobilitat professional). 
Per tant, obre les possibilitats de millorar les condicions de treball i el nivell de vida de totes les perso-
nes, homes i dones.

Karen Messing planteja, en les conclusions d’aquesta publicació, que la ciència continua sent bòrnia i 
que la recerca sobre la salut laboral de les dones també ha servit per obrir un espai de comunicació 
entre la població treballadora i l’àmbit científic que serveix per desenvolupar noves idees de recerca i 
per comprendre’n les conclusions, i que treballar amb les comunitats afectades per la recerca propor-
ciona importants coneixements sobre els fenòmens que s’estudien.

63 Etui, 2020 Gender, working conditions and health. What has changed?
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Aquesta conclusió passa el testimoni a la nostra acció sindical. Des dels diferents espais on els agents 
socials tenen representació han de continuar sol·licitant que la recerca i la promulgació de normes i els 
criteris tècnics recullin les desigualtats i les diferències entre dones i homes. Els resultats que es 
presenten en aquest document reflecteixen que l’activitat preventiva a les empreses del nostre país 
continua sent bòrnia o coixa, com es prefereixi.

En l’àmbit de l’empresa la representació sindical té un paper crucial. Què s’ha de fer a les empreses? 
Esperar que es reforci la normativa, s’investigui i es creïn nous criteris de risc amb gènere? Esperar que 
la Inspecció de Treball incorpori aquesta perspectiva en les seves actuacions? Són necessàries noves 
maneres de fer prevenció. Avaluar no és mesurar i comparar. Aquest concepte no val per identificar 
desigualtats i, per tant, és imprescindible incloure la perspectiva de gènere en l’acció sindical.

Al llarg de molts anys el nostre sindicat, CCOO, en la seva aposta per visibilitzar les condicions de 
treball i de salut de les treballadores ha elaborat diverses eines per sensibilitzar i motivar a l’acció, des 
de cursos de formació sindical fins a diverses guies sindicals64 que s’han anat actualitzant.

En aquestes guies es plantegen propostes i experiències de com articular la perspectiva de gènere en 
les activitats preventives (des de la política preventiva fins a la vigilància de la salut) i també l’organitza-
ció dels recursos en els òrgans de participació i en l’acció sindical.

En l’annex 1 d’aquest document es presenta un qüestionari que pot ajudar a identificar si les polítiques 
i les pràctiques preventives que es desenvolupen a l’empresa tenen en compte les desigualtats de 
gènere i les diferències biològiques entre les treballadores i els treballadors.

QUÈ CAL INCORPORAR A L’ACCIÓ SINDICAL?
1. Una condició imprescindible és que la representació sindical tingui formació en gènere. Els dele-
gats i les delegades de prevenció com a agents amb facultats específiques en prevenció han de tenir 
formació en aquesta matèria per poder atendre les demandes de les treballadores i/o identificar els 
problemes sense sol·licitud prèvia. L’empresa hi està obligada i, a més, el sindicat té les estructures 
necessàries per donar-hi el suport necessari.

2. Les treballadores han de formar part de la representació sindical, per descomptat, en entorns 
feminitzats, però més encara en els masculinitzats. La federació i/o el territori han d’ajudar en aquesta 
tasca. Si això no és possible, cal crear espais adequats per a la seva participació. Per exemple, pel que 
fa a les reunions del comitè de seguretat i salut, l’article 38.2 de l’LPRL estableix que, en les reunions 
d’aquest òrgan, hi poden participar treballadors i treballadores de l’empresa que tinguin una especial 
qualificació o informació respecte de qüestions concretes que es debatin en aquest òrgan i personal 
tècnic de prevenció aliè a l’empresa, sempre que així ho sol·liciti alguna de les representacions del 
comitè. Pot ser una via per constituir grups de treball per abordar problemes específics.

3. A l’hora de convocar assemblees, grups de treball, visites als llocs de treball, etc., s’ha de tenir en 
compte que qui concilia de manera majoritària són les treballadores. Cal fer possible la seva partici-
pació.

64 ISTAS-CCOO. La primera edició de la guia sindical sobre aquesta temàtica és del 2004: Salud, mujeres y trabajos. Guía para la mejora de las 
condiciones de salud y trabajo de las mujeres; el 2012 se n’edita una segona: Guía sindical mujeres, trabajos y salud. El 2018 es publiquen un 
fullet: La acción sindical con mirada de género yiuna guía Experiencias en la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos 
laborales
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4. Alguna cosa més que l’embaràs i la lactància. Les situacions de discriminació laboral, la inade-
quada política d’igualtat d’oportunitats etc., tenen conseqüències sobre la salut, per tant, són factors 
de risc objecte d’avaluació i actuació preventiva. Han de ser presents en l’acció sindical diària.

5. Davant un problema relacionat amb una exposició s’ha de buscar informació o assessorament 
sobre possibles desigualtats de gènere o diferències biològiques que hi puguin estar relaciona-
des. Per exemple, atendre les condicions de treball i d’ocupació de les persones afectades. Cal intro-
duir en les eines d’acció sindical aquestes problemàtiques específiques.

6. En l’observació dels llocs de treball l’atenció s’ha de focalitzar en qui i en com es fa el treball, a 
atendre les seves consideracions i a explicar l’objectiu de la visita. Si s’acompanya el personal del 
servei de prevenció o la Inspecció de Treball, s’han d’indicar les desigualtats o diferències que es 
trobin.

7. Quan sigui necessari recollir les opinions, les percepcions i les experiències de les treballadores, cal 
utilitzar eines i fórmules en les quals se sentin còmodes. Per exemple, en grups de discussió i en 
determinats problemes pot ser millor que els grups no siguin mixtos.

8. En l’anàlisi i les recerques de danys, accidents de treball, malalties professionals, cal tenir en compte 
les desigualtats de gènere (contracte, jornada, tasca, etc.) i les diferències biològiques. És essencial 
disposar de les dades per sexes.

9. Cal protegir i acompanyar les companyes en tot moment en les condicions més crítiques, com ara 
situacions d’assetjament sexual, problemes en el reconeixement del mal causat, etc., i fer un segui-
ment escrupolós de totes les iniciatives que hagin nascut de la relació directa entre la plantilla i la repre-
sentació sindical.

10. Abans d’acudir a la Inspecció de Treball, cal sol·licitar la mediació o l’arbitratge del Tribunal 
Laboral de Catalunya (TLC). Així mateix, sempre que sigui sindicalment pertinent hem de sol·licitar la 
intervenció de la Comissió Tècnica de Salut Laboral del TLC.

11. Quan no hi hagi més remei que recórrer a la denúncia, el Pla estratègic de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social (2021-2023)65 planteja en un dels seus eixos bàsics garantir unes condicions 
de treball dignes, segures i saludables, la igualtat i la no-discriminació en l’ocupació i en les condicions 
de treball. Cal garantir, segons el compromís del Govern amb els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible de l’Agenda 2030, de manera molt especial, tot allò relatiu a aconseguir treball digne per a 
tothom i a la igualtat de gènere en el món del treball.

El treball digne sintetitza les aspiracions de les persones durant la seva vida laboral. Significa l’oportu-
nitat d’accedir a una ocupació productiva que generi un ingrés just, la seguretat al lloc de treball i la 
protecció social per a les famílies, millors perspectives de desenvolupament personal i integració 
social, llibertat perquè els individus expressin les seves opinions, s’ organitzin i participin en les deci-
sions que afecten les seves vides, i la igualtat d’oportunitats i tracte per a dones i homes. Organitza-
ció Internacional del Treball (OIT).
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Què s’ha de mirar i de proposar en l’avaluació de riscos amb gènere?

És summament important que el servei de prevenció disposi de personal format i qualificat en desigual-
tats de gènere. Com s’ha mostrat en els capítols anteriors, els obstacles que trobem en les avaluacions 
de riscos són que no sempre s’avaluen tots els llocs de treball ni tots els riscos, sinó que es prioritzen 
aquells amb major incidència en la generació dels accidents de treball. A més, s’infravalora l’exposició 
amb l’ús de criteris que no tenen en compte l’heterogeneïtat de les persones i les seves condicions de 
treball.

S’incorpora la perspectiva de gènere quan:

• S’avaluen tots els llocs de treball de l’empresa.

• Es comprova si homes i dones que treballen en un mateix lloc desenvolupen les mateixes tasques i 
les realitzen de la mateixa manera.

• Es contrasta la informació que l’empresa facilita per a la descripció de les tasques de cada lloc de 
treball amb allò que en realitat es fa. És necessària la participació de les treballadores que ocupen els 
llocs de treball.

• Es realitza una descripció dels centres i dels llocs de treball, identificant els equips utilitzats, els 
productes químics emprats, els agents biològics amb els quals pot haver-hi contacte i els correspo-
nents perills derivats de les condicions materials i organitzatives de treball.

• Es presta especial atenció a les diferències pel que fa a l’exposició directa i indirecta.

• Es pregunta a totes les persones exposades, quan s’acudeix a observar i/o avaluar el lloc de treball, 
explicant-los l’objectiu i la necessitat de recollir la seva percepció.

• S’utilitzen instruments, si sindicalment ho veiem convenient, d’identificació i d’avaluació que prevegin 
desigualtats de gènere i metodologies participatives com el mètode CoPsoQ ISTAS 21 i el mètode 
ERGOPAR.

• S’organitzen grups de discussió per aprofundir en les causes de l’exposició.

• S’identifiquen en l’avaluació de riscos inicial els llocs de treball amb risc per a les situacions d’em-
baràs i lactància natural, assenyalant els que no presenten risc i, per tant, poden ser ocupats, en cas 
necessari, per treballadores que es trobin en aquests períodes.

• S’avaluen tots els factors de risc possibles, no solament aquells susceptibles de produir accidents de 
treball. Cal prestar especial atenció a:

— Riscos ergonòmics. Cal analitzar les diferències biològiques entre homes i dones, les maneres de fer 
el treball i la seva interacció amb el lloc de treball, les tasques assumides, tant les pròpies del llocs com 
qualssevol altres que siguin assumides informalment, l’antiguitat en el lloc, la jornada, etc.
— Riscos psicosocials. Cal utilitzar metodologies validades i que ofereixin confiança en els seus resul-
tats, que alhora siguin sensibles al gènere o es puguin adaptar perquè identifiquin desigualtats en les 
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condicions de treball, des del tipus de contracte, la jornada, el salari i també la doble presència, les 
exigències emocionals i quantitatives, etc.

• Es rebutja l’escassa valoració de perillositat o d’exposició al risc dels llocs de treball ocupats per 
dones. Per fer-ho, convé disposar d’una fitxa de criteris d’avaluació, quan sigui necessària i en funció 
del risc que s’ha d’avaluar, treballats prèviament amb l’empresa, la representació sindical i el servei de 
prevenció, ja que la bibliografia consultada, la normativa i els criteris d’entitats amb competències i 
responsabilitats mostren:

— L’escassetat de referència al sexe i al gènere.
— El tractament, de manera majoritària, dels riscos per a l’embaràs i la lactància
natural.
— La regulació de l’afectació de riscos físics, químics i biològics, de condicions de seguretat i la mani-
pulació de càrregues com a únic factor de risc ergonòmic.
— L’efecte dels riscos d’afectació als quals es veuen exposades les treballadores amb més freqüència: 
riscos psicosocials i factors biomecànics, com són els moviments repetitius i l’adopció de certes 
postures.
— Una major protecció per a les exposicions majoritàries en sectors i/o activitats masculinitzades.
— Queden fora d’aquesta regulació i afectació tècnica col·lectius i/o sectors com el treball a domicili o 
el treball domèstic, àmpliament feminitzats.
— Els esforços se centren a identificar i proposar l’adopció de mesures per a exposicions amb 
conseqüències en la salut que poden desencadenar accidents de treball i, en menor mesura, malalties 
professionals.
— El manteniment dels estereotips de gènere a l’hora de determinar si existeix exposició i el nivell de 
risc d’aquesta exposició.
— L’ús de criteris basats en estudis i recerques que utilitzen el prototip de persona treballadora neutra, 
però basat en les característiques biològiques dels homes.
— La importància de representativitat de la població utilitzada per calcular els punts de tall per establir 
el nivell de risc per als riscos psicosocials.
— En l’anàlisi de l’exposició no es tenen en compte els factors extralaborals que interactuen amb els 
riscos laborals del lloc de treball.

Institucionalment des de CCOO de Catalunya continuarem treballant, marcant-nos com a objectiu 
sindical prioritari davant dels organismes tècnics de les administracions, perquè es desenvolupin 
noves metodologies amb criteris tècnics i de salut que permetin la valoració per gènere de tots i cadas-
cun dels riscos existents en l’àmbit laboral. Acció sindical en salut laboral, que, a més, pretén donar 
compliment a l’objectiu transversal d’adoptar la perspectiva de gènere dins de totes i cadascuna de les 
accions de salut laboral a les empreses de l’Estratègia catalana de seguretat i salut 2021-2026.66

“No tenim la culpa del que va passar,
però sí la responsabilitat del que succeirà a partir d’ara.”

Marina Subirats Martorí
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4. ANNEX: QÜESTIONARI D’IDENTIFICACIÓ
Amb l’objectiu d’orientar l’acció sindical que ajudi a identificar els espais o aspectes d’actuació, es 
proposa la llista de comprovació —checklist— que es presenta a continuació,67 inclosa en la segona 
edició de la guia sindical Dones, treballs i salut. La resposta a cadascun dels indicadors permet tres 
respostes: “sí”, “no” o “no ho sé”. Si la resposta és “sí”, es tracta de reforçar la pràctica. Si és “no”, 
es tracta d’identificar estratègies per aconseguir-ho. I si és “no ho sé”, és necessari identificar estra-
tègies d’informació.

La llista de comprovació s’ha organitzat en els següents apartats:
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1. Com es preveu el gènere en la política i l’acció preventiva?

2. Com actua la representació sindical?

3. Com es realitzen les avaluacions de riscos?

4. Com es realitza l’activitat preventiva?

5. Com es realitza la vigilància de la salut?

6. Com es realitza la formació?

7. Com s’actua davant de l’assetjament sexual i davant de l’assetjament per raó de sexe?

8. Com s’actua davant dels riscos químics?

9. Com s’actua davant dels riscos ergonòmics?

10. Com s’actua davant dels riscos psicosocials?

67 Per realitzar aquesta llista de comprovació s’ha consultat, ampliat i adaptat a la nostra realitat l’instrument anomenat enfocament de gènere, 
elaborat pel sindicat anglès TUC (Trade Unions Congress).



Avalua el conflicte treball-vida i identifi-
ca alguns dels seus orígens en les 
condicions de treball a través de quatre 
preguntes. Tracta de les conseqüèn-
cies del treball sobre la vida personal i 
familiar, i inclou les repercussions de 
les exigències de temps i energia de
l’ocupació en el treball domèstic i 
familiar i la doble presència, la necessi-
tat de donar resposta a les exigències 
sincròniques, simultànies, de l’àmbit 
laboral i de l’àmbit domèstic i familiar.

L’exposició a aquest risc s’ha relacio-
nat en l’àmbit laboral amb les exigèn-
cies quantitatives / ritme de treball i la 
falta de personal i altres recursos, la 
quantitat d’hores treballades, l’ordena-
ció de la jornada o la seva modificació 
sense preavís i amb el nivell d’autono-
mia sobre aquesta (per exemple, amb 
horaris o dies laborables incompatibles
amb el treball de cura de les persones 
o la vida social).

Els indicadors són escassos. S’avalua 
el factor temps de treball, que conté 
barrejades una pregunta sobre 
compaginació de temps lliure de la 
persona treballadora amb la de la 
seva família i amics, que podria ser 
indicador de l’exposició, i dues sobre 
treball en dies asocials (dissabtes i 
diumenges), que podrien ser determi-
nants de l’exposició. En el factor
autonomia hi ha una pregunta sobre 
la possibilitat de prendre’s dies o 
hores lliures per a assumptes perso-
nals i una altra sobre prendre deci-
sions sobre la distribució de torns, 
però s’avalua conjuntament amb
l’autonomia respecte als altres 
aspectes del treball (tasques i la seva 
distribució, qualitat de treball, espai 
de treball, pauses, etc.), amb la qual 
cosa l’autonomia temporal no s’ava-
lua separadament. Això podria 
invisibilitzar les desigualtats de gènere 
en no identificar l’exposició concreta. 
Sí que avalua les exigències quantita-
tives i el ritme a través de l’indicador 
càrrega de treball.
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1. COM ES PREVEU EL GÈNERE EN LA POLÍTICA I L’ACCIÓ PREVENTIVA?

Existeix el compromís 
d’incorporar la perspectiva 
de gènere en la prevenció 
de l’empresa? S’ha con-
sensuat amb la represen-
tació sindical?

En la pràctica de la 
prevenció: es tenen en 
compte tots els llocs de
treball?

En la pràctica de la 
prevenció: es preveuen 
tots els riscos?

En la pràctica de la 
prevenció: es detecta el 
conjunt de danys a la
salut (accidents de treball, 
malalties professionals i 
malalties relacionades 
amb el treball? I es rela-
cionen amb les condicions 
de treball?

En el comitè de seguretat i 
salut s’analitzen i es 
discuteixen els riscos
i danys que afecten les 
dones?

Les dades es presenten 
per sexes?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com
me n’informo?
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Llista de comprovació de la sensibilitat de gènere en les polítiques i pràctiques de prevenció a 
l’empresa:



Els indicadors són escassos. S’avalua 
el factor temps de treball, que conté 
barrejades una pregunta sobre 
compaginació de temps lliure de la 
persona treballadora amb la de la 
seva família i amics, que podria ser 
indicador de l’exposició, i dues sobre 
treball en dies asocials (dissabtes i 
diumenges), que podrien ser determi-
nants de l’exposició. En el factor
autonomia hi ha una pregunta sobre 
la possibilitat de prendre’s dies o 
hores lliures per a assumptes perso-
nals i una altra sobre prendre deci-
sions sobre la distribució de torns, 
però s’avalua conjuntament amb
l’autonomia respecte als altres 
aspectes del treball (tasques i la seva 
distribució, qualitat de treball, espai 
de treball, pauses, etc.), amb la qual 
cosa l’autonomia temporal no s’ava-
lua separadament. Això podria 
invisibilitzar les desigualtats de gènere 
en no identificar l’exposició concreta. 
Sí que avalua les exigències quantita-
tives i el ritme a través de l’indicador 
càrrega de treball.
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El personal tècnic del 
servei de prevenció és 
propositiu i respon
favorablement davant les 
propostes relacionades 
amb les diferències de
gènere?

Es fa un treball coordinat 
entre la Comissió d’Igual-
tat, o un òrgan similar, i el 
comitè de seguretat i
salut?

En general, en les dife-
rents activitats preventi-
ves, es recullen les expe-
riències, coneixements i
propostes de la plantilla? I, 
en concret, de les treballa-
dores?

En els procediments de 
participació s’han esta-
blert fórmules específi-
ques per a la participació 
de les treballadores?

Existeixen processos i 
canals d’informació? Es 
garanteix la informació a 
les dones?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com
me n’informo?
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2. COM ACTUA LA REPRESENTACIÓ SINDICAL?

Estan representats tots els 
grups professionals, 
inclosos els llocs de
treball on predominen 
dones?

Participen dones delega-
des en les juntes de 
personal o comitès
d’empresa i en els comitès 
de seguretat i salut?

En les reunions de les 
estructures sindicals de 
l’empresa (secció sindical, 
comitè d’empresa…) es
tracten de manera habitual 
els temes de salut laboral i 
del seu enfocament de 
gènere?

La representació sindical 
ha fet propostes específi-
ques amb enfocament de 
gènere en el si del comitè 
de seguretat i salut?

La representació sindical 
realitza activitats per 
recollir l’experiència i
el coneixement de les
treballadores?

Hi ha coordinació entre la
representació amb 
funcions específiques en 
prevenció de riscos labo-
rals i amb funcions 
d’igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com me
n’informo?
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3. COM ES REALITZEN LES AVALUACIONS DE RISCOS?

Els instruments d’identifica-
ció i valoració dels riscos 
preveuen les desigualtats de 
gènere i les diferències 
biològiques?

S’han previst tots els llocs 
de treball?

Es presenten i s’analitzen el
conjunt de dades per 
sexes?

S’han realitzat avaluacions 
dels riscos químics, 
ergonòmics i psicosocials?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com me
n’informo?

4. COM ES REALITZA L’ACTIVITAT PREVENTIVA?

S’apliquen els principis 
preventius de l’article 15 de 
l’LPRL (prioritzar la interven-
ció en origen per millorar les 
condicions de treball)? 

Es tenen en compte les
desigualtats de gènere en la
identificació i l’aplicació de
mesures preventives?

S’assegura que en la priorit-
zació de les actuacions 
preventives no es discrimi-
nen els llocs de treball o
categories professionals 
ocupats per dones?
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SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com me
n’informo?

ANNEX: QÜESTIONARI D’IDENTIFICACIÓ
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5. COM ES REALITZA LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT?

En els objectius i el contin-
gut dels reconeixements 
mèdics, es tenen en 
compte les exposicions de 
les dones així com les 
diferències biològiques i 
les desigualtats
socials?

Es presenten els resultats
col·lectius de la vigilància
epidemiològica i danys 
sempre per sexes i s’ana-
litzen de manera completa 
i diferenciada?

Les dades diferencien no 
sols entre homes i dones, 
sinó també entre diferents 
llocs (ocupacions) i torns?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com me
n’informo?

6. COM ES REALITZA LA FORMACIÓ?

Es fa formació específica 
sobre gènere i salut labo-
ral?

En el disseny dels plans 
formatius, es tenen en 
compte les possibles
dificultats d’accés de les
treballadores?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?
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7. COM ES REALITZA L’ACCIÓ PREVENTIVA DAVANT DE L’ASSETJAMENT SEXUAL
I DAVANT DE L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE?

S’aplica i es desenvolupa el 
marc normatiu que propicia 
la LO 3/2007 per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, 
articles 7, 46, 48, 62 i 64?

S’han establert protocols
d’actuació que fixin les 
bases i els procediments 
interns de denúncia i
sanció?

S’assegura en tot el proce-
diment la participació de la 
representació
sindical?

Es realitzen campanyes
informatives i accions de
sensibilització?

S’inclouen en els convenis 
codis de bones pràctiques 
en matèria d’igualtat d’opor-
tunitats entre dones i 
homes?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com me
n’informo?
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8. COM S’ACTUA DAVANT DELS RISCOS QUÍMICS?

En l’avaluació de riscos, 
s’han tingut en compte les 
diferències biològiques
i les característiques de les 
persones que ocupen els 
llocs de treball?

Per realitzar l’avaluació de 
riscos, s’ha recollit informa-
ció real de les exposicions 
de les dones?

Per a la valoració del risc, a 
més dels valors límit d’ex-
posició, s’han tingut en 
compte altres criteris i el
coneixement científic?

En l’adopció de mesures 
preventives, es prioritzen 
les seccions ocupades
per dones?

Es recullen i s’analitzen 
dades de danys a la salut 
per exposicions a riscos 
químics? S’han tingut en
compte les diferències 
entre homes i dones? Es 
presenten les dades per
sexes?

Hi ha problemes de reco-
neixement com a contin-
gències professionals
dels danys a la salut per 
l’exposició a productes 
tòxics?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com me
n’informo?
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9. COM S’ACTUA DAVANT DELS RISCOS ERGONÒMICS?

En l’avaluació de riscos, 
s’han tingut en compte les 
diferències biològiques
i les característiques de les 
persones que ocupen els 
llocs de treball?

S’han avaluat tant els factors
biomecànics (postures, 
moviments repetitius i mani-
pulació manual de càrregues) 
com els psicosocials?

Per realitzar l’avaluació de 
riscos, s’ha recollit informa-
ció real sobre com es fa el 
treball de les treballadores?

Com es valoren les exigèn-
cies físiques dels llocs de 
treball ocupats per dones: 
baixes, lleugeres, modera-
des?

En l’adopció de mesures 
preventives, es prioritzen les 
seccions ocupades per 
dones?

En les mesures preventives
orientades al disseny del lloc 
de treball es tenen en 
compte les diferències 
biològiques entre homes i
dones?

Es recullen i s’analitzen 
dades de trastorns muscu-
loesquelètics per sexes?

Hi ha problemes de reconeixe-
ment com a contingències 
professionals aquests trastor-
ns musculoesquelètics?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com me
n’informo?
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10. COM S’ACTUA DAVANT DEL RISC PSICOSOCIAL?

El mètode d’avaluació de 
riscos inclou els factors 
psicosocials de més
afectació de les dones?

En l’avaluació de riscos 
s’han tingut en compte 
tots els llocs de treball i
categories professionals?

Els resultats de l’avaluació 
de riscos es presenten 
diferenciats per sexes?

En l’adopció de mesures 
preventives s’han tingut 
en compte les exposicions 
que afecten fonamental-
ment les dones?

En l’adopció de mesures 
preventives s’han tingut 
en compte els llocs de
treball i seccions o depar-
taments ocupats per 
dones?

SÍ
Què es fa i
com?

NO
Què es pot
fer?

NO HO SÉ
Com me
n’informo?
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