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1. INTRODUCCIÓ
Amb mitu de l’aoàlisi de la declaracii de malaltes prifessiioals eo el sistema CEPROSS, base
ificial del Mioisteri d’Ocupacii i Seguuretat Sicial, s’aa cimpriaat que, a fioals dels aoss
auitaota, els trastiros musculiesquelètcs (d’ara eodaaaot TME), teoieo uo pes del 30% eo la
declaracii, aalir que s’aa eleaat a uo 90% eo el tital de declaraciios de l’aos 2015. Aquest fet
aa iostar aquest Iosttut a dur a terme uoa campaosa específica per a l’assessirameot eo el
cil·lectu d’empreses amb més sioistres declarats per TME eo els aoss 2014 i 2015.

2. OBJECTIUS
-

Assessirar les empreses eo l’aoàlisi de les causes de les malaltes prifessiioals per
trastiros musculiesquelètcs
Dismiouir la sioistralitat a la Cimuoitat Valeociaoa
Establir mesures preaeotaes i bioes pràctques per a eaitar els TME
Establir uo mapa de risc per TME a la Cimuoitat Valeociaoa

3. METODOLOGIA
Els tècoics de l’INVASSAT aao aisitar les empreses ioclises eo aquesta campaosa, priiritzaot
l’actuacii eo les causes i mesures preaeotaes de les malaltes prifessiioals.
Les empreses amb iostal·laciios eo més d’uoa priaíocia aao ser aisitades per uo úoic ceotre
territirial de l’INVASSAT, seguuiot el criteri, a priiri, de majir sioistralitat de l’empresa seguios
els iofirmes de l’INVASSAT. D’altra baoda, es aao creuar dades eotre les empreses del Pla
d’actuacii 2016 i les empreses ioclises eo aquesta campaosa, de maoera que l’empresa que
estaaa ioclisa eo els dis estadis aa ser aisitada uoa sila aeguada per l’INVASSAT i seguuiot les
pautes de la campaosa de TME 2016.
Eo la aisita, i eo els casis escaieots, es aao establir termiois per a esmeoar les deficièocies, el
cimplimeot de les quals aaaia de ser iofirmat per l’empresa al fuociioari tècoic actuaot. Així
mateix, i a criteri del tècoic, es aa ciosiderar la pissibilitat d’efectuar seguioes aisites al
aeocimeot de les deficièocies detectades per a cimpriaar-oe el cimplimeot.

4. RESULTATS
4.1 CARACTERITZACIÓ DE LES EMPRESES INCLOSES EN LA CAMPANYA
4.1.1

Descripció de la mostra

Es aao aalirar les malaltes prifessiioals amb baixa i seose, taocades duraot l’aos 2014 i 2015
cim a malalta prifessiioal i diaguoòstc de trastiro musculiesquelètc, i es aa actuar eo
aquelles empreses que cimplieo amb alguuo dels seguüeots criteris, sempre descimptaot els
casis que s’aaguuereo taocat cim a malalta cimuoa i l’expedieot estguuera peodeot de
taocameot:
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1. Empreses que aaguuereo declarat 2 i més casis de malalta prifessiioal amb el cidi
2C, 2D, 2E i 2F; i que s’aaguuereo taocat eo els aoss 2014 i 2015 i l’íodex d’iocidèocia
de les quals eo cimparar les seues malaltes prifessiioals amb les de la Cimuoitat
Valeociaoa superareo la uoitat.
2. Empreses amb casis de recaiguuda: empreses amb uo mateix treballadir amb més
de 2 iofirmes taocats per la mateixa malalta eo el períide de l’aos 2015.
3. Empreses amb brits: 4 i més iofirmes ciosecutus per uoa mateixa malalta eo uo
períide de dis mesis.
El criteri adiptat per a iocliure de l’empresa era per la suma tital de les malaltes
prifessiioals taocades cim a malalta prifessiioal amb baixa i seose l’aos 2014-2015 i amb
diaguoòstc de TME.
4.1.2

Volum de la mostra:

El oimbre d’empreses que aao eotrar eo la campaosa i cimplieo els requisits esmeotats aa ser
de 99, distribuïdes de la firma seguüeot:
ACTIVITAT (CNAE 2009)

Nre.
empreses

A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

4

C. Indústria manufacturera

29

E. Subministrament d’aigua, actvitats de sanejament, gestó de residus i
descontaminació

2

F. Construcció

4

G. Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes

20

I. Hostaleria

5

M. Actvitats professionals, científiues i tècniiues

3

N. Actvitats administratves i serveis auiiliars

20

O. Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria

3

P. Educació

3

Q. Actvitats sanitàries i de serveis socials

4

S. Altres serveis

2

Taula 1. Distribució de la mostra d’empreses que van entrar en la campanya per actvitat (segons secció
del CNAE 2009)

pàgina 5 de 16

Informe campanya TME declarats com a MP a la CV 2016

4.2 ANÀLISI DESCRIPTIVA DE LES DADES RECOPILADES PER L’EQUIP
TÈCNIC DE L’INVASSAT DURANT LES VISITES
L’equip tècoic de l’INVASSAT aa aisitar uo tital de 99 empreses. Eo cada uoa es aa empleoar uo
qüestioari de dades tècoiques eo relacii amb el seu sistema de guesti de la preaeocii, que es
mistra eo l’aooex I d’aquest iofirme. Hem de todre eo cimpte que sio empreses que aao
patt malaltes prifessiioals per trastiros musculiesquelètcs i, per taot, el qüestioari pisa
l’acceot priocipalmeot eo la guesti de riscis erguioòmics.
A ciotouacii s’aoalitzeo les dades recipilades eo aquests qüestioaris:

4.2.1

Formació general i específca en riscos ergonòmics

Cim pit ibseraar-se eo el guràfic 1, la majir part de les empreses ioclises eo la campaosa
imparteixeo firmacii gueoeral als seus treballadirs ciofirme estableix l’artcle 19 de la Llei de
preaeocii de riscis labirals; oi ibstaot això, oimés uo 21% de les empreses realitzeo
firmacii específica eo riscis erguioòmics a tits els seus treballadirs i uo 12% ai fao de firma
parcial (aegueu el guràfic 2).

Gràfic 1. Perceotatgue d’empreses que aao
impartt firmacii gueoeral als seus treballadirs

4.2.2

Gràfic 2. Perceotatgue d’empreses que aao
impartt firmacii erguioòmica als seus
treballadirs

Vigilància de la salut

Eo relacii amb les ibliguaciios de l’empresari establides eo l’artcle 22 de Llei de preaeocii de
riscis labirals, i tal cim mistra el guràfic 3, s’ibseraa el seguüeot:
-

Més d’uo 50% de les empreses oi realitzeo la aiguilàocia de la salut prèaia oi ioicial, i es
descioeix.
La majir part de les empreses realitzeo la aiguilàocia de la salut periòdica, oimés uoa
de cada deu empreses oi la fa i es descioeix.
Nimés el 37% de les empreses realitzeo aiguilàocia de la salut de reiocirpiracii dels
treballadirs després de baixes de llargua duracii.
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Gràfic 3. Perceotatgue d’empreses que aao realitzat la aiguilàocia de la salut dels seus treballadirs

4.2.3

Identfcació de riscos ergonòmics

Cim pit ibseraar-se eo el guràfic 4, la majir part de les empreses (uo 94%) aao ideotficat
riscis erguioòmics eo la seua actaitat.

Gràfic 4. Perceotatgue d’empreses que aao ideotficat riscis erguioòmics

D’altra baoda, el guràfic 5, represeota la ideotficacii de cada uo dels factirs de risc erguioòmic
pel tècoic de l’INVASSAT que aa efectuar la aisita. Per a aquesta ideotficacii s’aao seguuit els
criteris establits eo el oiaell I de l’INVASSAT-ERGO.
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Cim pit ibseraar-se eo aquest guràfic, pràctcameot eo la titalitat de les empreses aisitades,
s’ideotfica el risc per pistures firçades. Seguuiria el risc per maoipulacii maoual de càrreguues
eo el 79% de les empreses i els miaimeots repettus eo el 74% d’aquestes.

Gràfic 5. Perceotatgue d’empreses eo les quals el tècoic de l’INVASSAT aa ideotficat cada uo dels factirs
de risc erguioòmics

4.2.4

Avaluació de riscos ergonòmics

S’aa de todre eo cimpte que la ideotficacii d’uo factir de risc mitjaoçaot el oiaell I de
l’INVASSAT-ERGO implica la siguoificacii d’aquest eo el llic de treball i iosta a aaaluar aquest
factir de risc feot ús de metidiliguia adequada si se supereo uos ciodiciioaots, seguios les
recimaoaciios dels oiaells II i III de la metidiliguia esmeotada.
A ciotouacii es represeota mitjaoçaot el guràfic 6, el perceotatgue d’empreses que aao realitzat
aaaluaciios de riscis erguioòmics específics.

Gràfic 6. Perceotatgue d’empreses que aao realitzat aaaluaciios de riscis erguioòmics específics
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El guràfic 7 represeota el perceotatgue d’empreses eo què s’aa ideotficat cada factir de risc i
que aao realitzat aaaluaciios erguioòmiques específiques per a aquest factir de risc.

Gràfic 7. Perceotatgue d’empreses que aao realitzat aaaluaciios erguioòmiques per factir de risc

El perceotatgue d’ideotficacii del factir de risc per maoipulacii maoual de pacieots aa siguut
milt baix (1%, seguios el guràfic 5); oi ibstaot això, eo tits els casis s’aa realitzat uoa aaaluacii
de riscis específica i adequada (aegueu el guràfic ).
Si s’aoalitza el factir de risc més siguoificatu per l’alt gurau d’ideotficacii que preseota, el de
pistures firçades, s’ibseraa que oimés uo 41% du a terme aaaluaciios específiques d’aquest
factir. Eo relacii amb la maoipulacii de càrreguues, es realitza aaaluacii específica úoicameot
eo el 27% de les empreses, i respecte als miaimeots repettus, uo pic més de la meitat de les
empreses eo fao.
Eo relacii amb la resta de factirs de risc, si bé s’aao ideotficat eo perceotatgues baixis, oi se
o’aao realitzat aaaluaciios específiques.
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Gràfic . Grau d’adequacii de la metidiliguia utlitzada eo les aaaluaciios erguioòmiques realitzades, per
factir de risc

Respecte a l’adequacii de la metidiliguia d’aaaluacii utlitzada per a cada factir de risc
erguioòmic, i tal cim mistra el guràfic , s’ibseraa que, eo gueoeral, s’ai apliqueo metidiliguies
adequades.
Ni ibstaot això, i eo relacii amb el factir de risc per pistures firçades, almeoss uoa aaaluacii
de cada quatre fa ús de metidiliguies oi adequades íotegurameot. S’ai ciostata uo ús bastaot
estés del mètide OWAS per a aalirar de firma gulibal les pistures adiptades duraot l’exercici
d’uoa tasca. Aquest mètide, tit i ser uo mètide relataameot aotc, ciotoua seot eo
l’actualitat uo dels més usats per a aaaluar la càrregua pistural. Ni ibstaot això, s’aa de todre
eo cimpte que oi ciosidera el cill cim a segumeot cirpiral que cal aoalitzar, segumeot
cirpiral aabitualmeot implicat l’adipcii de miltes pistures firçades.

4.2.5

Planifcació preventva derivada de les avaluacions ergonòmiiues

A ciotouacii s’aoalitza el gurau de realitzacii i implaotacii de plaoificaciios preaeotaes
ajustades a cada factir de risc i deriaades de les aaaluaciios específiques.
Del guràfic 9 es despréo que, eo líoies gueoerals, es plaoifiqueo mesures ciocretes a adiptar per
a mioimitzar, almeoss, les cioseqüèocies deriaades de cada factir de risc erguioòmic. Ni
ibstaot això, el 3 % de les empreses, fios i tit aaaeot efectuat uoa aaaluacii de riscis
específica per a la maoipulacii maoual de càrreguues, oi aao plaoificat cap mesura preaeotaa
respecte a aquest factir de risc.
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Gràfic 9. Perceotatgue d’empreses que aao realitzat la plaoificacii preaeotaa deriaada de l’aaaluacii de
riscis específica per factir de risc erguioòmic

Respecte al gurau d’implaotacii de les mesures preaeotaes que aao siguut plaoificades, per
factir de risc erguioòmic, i seguios el guràfic 10, s’ibseraa que és bastaot deficieot i oi supera eo
cap cas la meitat de les mesures pripisades.

Gràfic 10. Perceotatgue d’empreses que aao implaotat la plaoificacii preaeotaa deriaada de l’aaaluacii
de riscis específica per factir de risc erguioòmic
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4.2.6

Investgació de danss a la salut

Fioalmeot, i eo relacii amb la ioaestguacii dels daoss a la salut (accideots de treball i malaltes
prifessiioals), es pit afirmar, tal cim mistra el guràfic 11, que la majir part de les empreses
dispiseo d’uo pricedimeot d’ioaestguacii.

Gràfic 11. Perceotatgue d’empreses que dispiseo d’uo pricedimeot d’ioaestguacii de daoss a la salut

Ni ibstaot això, si aoalitzem la seua cirrecta implaotacii i, per taot, el gurau de realitzacii
d’ioaestguaciios de daoss a la salut, eocara tribem que uoa de cada tres empreses oi realitza
ioaestguacii de daoss a la salut, ai fa parcialmeot i es descioeix.

Gràfic 12. Perceotatgue d’empreses que realitzeo la ioaestguacii de daoss a la salut
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5. CONCLUSIONS
Del que s’aa expisat eo aquest iofirme es pideo extraure les cioclusiios seguüeots:
- Eo gueoeral, les empreses imparteixeo la formació gueoèrica del llic de treball que estableix
l’artcle 19 de la Llei de preaeocii de riscis labirals. Ni ibstaot això, eo relacii amb la
firmacii específica eo riscis erguioòmics, eocara tribem que dis de cada tres empreses oi
eo fa.
- Eo relacii amb la vigilància de la salut dels treballadirs seguios artcle 22 de Llei de
preaeocii de riscis labirals, es ciostata que la majir part de les empreses realitzeo la
aiguilàocia de la salut periòdica. Ni ibstaot això, més de la meitat de les empreses oi
realitzeo la aiguilàocia de la salut prèaia oi ioicial (i es descioeix) i oimés uo pic més d’uo
terç de les empreses realitzeo aiguilàocia de la salut de reiocirpiracii dels treballadirs
després de baixes de llargua duracii.
- Pràctcameot la titalitat de les empreses ioclises eo la campaosa ideotfiqueo riscis
erguioòmics eo els seus pricessis.
- Dels factors de riscos ergonòmics, i a criteri del tècoic de l’INVASSAT seguios oiaell I de
l’INVASSAT-ERGO, s’ideotfiqueo “pistures firçades” eo pràctcameot la titalitat de les
empreses i “maoipulacii maoual de càrreguues” i “miaimeots repettus” eo pràctcameot
tres de cada quatre empreses.
- Nimés uoa de cada tres empreses efectua avaluacions ergonòmiiues específiues de
maoera cimpleta. Desgulissaot aquestes aaaluaciios específiques per factir de risc
erguioòmic, es ciocliu el seguüeot:
o Nimés uo quart de les empreses eo què s’ideotfica risc per “manipulació manual de
càrregues” (que aa siguut el 79% del tital d’empreses de la campaosa) realitzeo
l’aaaluacii de riscis específica de firma adequada. Uo 3 % de les empreses que fao
aquesta aaaluacii oi plaoifiqueo mesures preaeotaes que se’o deriaeo, i més de la
meitat de les empreses que eo plaoifiqueo oi les implaoteo.
o Eo relacii amb el risc per “postures forçades”, ideotficat eo pràctcameot la titalitat
de les empreses ioclises eo la campaosa, oimés el 41% dueo a terme aaaluacii de
riscis específica, però a més de les que la realitzeo, apriximadameot uoa quarta
part, oi apliqueo metidiliguies d’aaaluacii adequades al factir de risc. De les
empreses que aaalueo, pràctcameot tites plaoifiqueo mesures preaeotaes per al
ciotril d’aquest risc però, oi ibstaot això, meoss de la meitat o’implaoteo.
o Eo relacii amb el risc per “moviments repettus”, ideotficat eo el 74% de les
empreses ioclises eo la campaosa, uo pic més de la meitat dueo a terme uoa
aaaluacii de riscis específica bastaot adequada. Uo alt perceotatgue de les empreses
que aaalueo aquest factir de risc ( 3%) plaoifiqueo mesures preaeotaes per a
ciotrilar-li però, oi ibstaot això, oimés la meitat o’implaoteo.
o Les empreses eo què s’ideotfica risc per “manipulació manual de pacients” (que aa
siguut silameot l’1% del tital d’empreses de la campaosa) realitzeo l’aaaluacii de
riscis específica de firma adequada. Així mateix, plaoifiqueo mesures preaeotaes
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per al ciotril d’aquest risc. Ni ibstaot això, aquestes mesures oi s’implaoteo. Per
tit el que s’aa expisat, es ciostata uoa guesti iocimpleta d’aquest factir de risc.
o Eo relacii amb la resta de factirs de risc erguioòmics: “empensiments i
arrossegaments”, “transports” i “esforços”, s’ideotfiqueo eo perceotatgues milt
baixis dios de les empreses ioclises eo la campaosa. Ni ibstaot això, cal iodicar que
les empreses eo què s’aa ideotficat el factir de risc eo ciocret oi o’aao fet cap
aaaluacii específica.
Per tit el que s’aa expisat eo aquest apartat, es ciostata eo gueoeral uoa guesti deficieot
dels factirs de risc erguioòmics relatus a maoipulacii maoual de càrreguues, pistures
firçades, miaimeots repettus i maoipulacii maoual de pacieots. Així mateix, es ciostata
uoa guesti pràctcameot oul·la dels factirs de risc relatus a empeosimeots i
arrisseguameots, traospirt i esfirçis.
- Respecte a la investgació dels danss a la salut (accideots de treball i malaltes
prifessiioals), cal iodicar que la majir part de les empreses dispiseo d’uo pricedimeot
d’ioaestguacii. Ni ibstaot això, uoa de cada tres empreses oi realitza ioaestguacii de daoss
a la salut, eo fa parcialmeot i es descioeix.
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1 Num. INTERN: …………../….
2 DENOMINACIÓ LLOC TREBALL:
3 EMPRESA:
4 MÚTUA:
5 *CNAE:
6 PLANTILLA:
7 PLA DE PREVENCIÓ
8 ORGANITZACIÓ PREVENTIVA
9 AUDITORIA
10 COORDINACIÓ
11 DENTIFICACIÓ DE RISCOS
12 EVALUACIÓ DE RISCOS
13 AVALUACIÓ D'EQUIPS
14 PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA
15 INFORMACIÓ
16 FORMACIÓ
17 PROTECCIÓ COL·LECTIVA
18 EPIS
19 VIGILÀNCIA DE LA SALUT
ADEQUAT A RISCOS SEGONS DANYS
20 ACTUACIÓ DAVANT DANYS
21 PARTICIPACIÓ
22 NOMBRE TREBALLADORS AFECTATS:……..

23 IDENTIFICACIÓ:
RISC

SI

NO

MMC
Manipulació manual Pacients
Postures
Repetitivitat
Esforços
Transports
Empenyiments i arrossegaments
Càrrega metabòlica
Treballadors especialment sensibles
SI – 1; NO – 2
24 AVALUACIÓ DE RISCOS ERGONÒMICS:
RISC

REALITZADA

METODOLOGIA

SI
NO
MMC
SI
NO
Manipulació manual
Pacients
SI
NO
Postures
SI
NO
Repetitividad
SI
NO
Esforços
SI
NO
Transports
SI
NO
Treb. especialment sensibles
Resultat: 1- Baix; 2- Moderat; 3- Alt; 4- Molt alt.

ADECUACIÓ
SI

NO

1

2

3

4

SI

NO

1

2

3

4

SI

NO

1

2

3

4

SI

NO

1

2

3

4

SI

NO

1

2

3

4

SI

NO

1

2

3

4

SI

NO

1

2

3

4

25 PLANIFICACIÓ PREVENTIVA REALITZADA:
RISC
MMC
Manipulació manual
Pacients
Postures
Repetitivitat
Esforços
Transports
Treb. especialment sensibles

REALITZADA

ADECUACIÓ

RESULTAT

IMPLANTADA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
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