
 

28 d’Abril de 2017 

 DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 

Des de l’any 2003, l’Organització Internacional del Treball (OIT) rendeix homenatge a les 

víctimes dels accidents de treball i les malalties professionals tots els 28 d’Abril, dia que es 

celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball.  

L’OIT, al 2017, es centra en la necessitat fonamental dels països de millorar la seva capacitat 

per a recopilar i utilitzar dades fiables sobre seguretat i salut en el treball (SST), reconeixent 

que això és indispensable per a detectar nous perills i riscos emergents, identificar sectors 

perillosos, desenvolupar mesures de prevenció; així com formular polítiques, sistemes i 

programes a nivell internacional i nacional. 

Per detectar aquests riscos a nivell nacional, i en el sistema financer en particular, és 

fonamental que les empreses declarin tots els accidents de treball amb baixa i sense ella 

(incidents), inclosos els accidents In Itinere.  

A més a més, s’ha de destacar que avui per avui, el quadre de malalties professionals és una 

llista tancada que no s’actualitza des del 2007 i desgraciadament no aborda els riscos 

emergents de les malalties del treball conseqüència dels riscos psicosocials.  

Per això, és molt important que qualsevol empresa i, en el nostre cas, les entitats financeres 

arribin a consensuar amb la representació dels treballadors els diferents protocols d’actuació 

en cas d’Assetjament Moral Intern, Extern, Sexual, Atracament, etc..., els quals estan previstos, 

per al funcionament dels Serveis de Prevenció, i així mateix s’avaluïn els riscos psicosocials.  

Podem acabar sense por equivocar-nos, denunciant que el personal dels serveis financers, a 

conseqüència de l’excessiva pressió d’objectius, horaris descontrolats i l’alta exigència afegida, 

està menys protegit que els equips informàtics que compten amb diferencials que els slven 

d’eventuals pujades de tensió.  

 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE! 

 

 


