
 

 

 

BBVA-CONTIGO: una aposta segura? 
 

És clar que per poder desenvolupar cadascuna de les tasques assignades, a les persones 
que treballem en els ‘CONTIGO’ ens és imprescindible l'ús de l'ordinador. Treballar com a 
usuaris i usuàries de Pantalles de Visualització de Dades (PVD) pot ocasionar 
problemes per a la nostra salut, provocant trastorns visuals, múscul-esquelètics o 
situacions d'estrès.   
 

¿Podem evitar o reduir aquests efectes nocius per a la salut?  
 

Sí. Aplicant una bona gestió preventiva, en la qual l'empresa 
analitzi els llocs de treball amb PVD, avaluï amb especial 
atenció els possibles riscos per a la vista, els problemes físics 
i de cansament mental, adoptant les mesures oportunes i 
pal·liant aquests riscos.  
 

Perquè tot això es faci efectiu, des de CCOO hem reclamat en 
el Comitè de Seguretat i Salut la consideració d’usuari-
usuària de PVD a totes les persones integrades en els 
‘CONTIGO’. Un primer pas per poder exigir el compliment de 
les disposicions mínimes en seguretat i salut recollides en el 
RD 488/1997, relatives a aquesta modalitat de treball. Perquè puguis comprovar perquè hi ha 
arguments per considerar USUARI/A a les persones que treballen en els ‘CONTIGO’, et 
facilitem qüestionari oficial del INSHT en aquest enllaç on es recullen les circumstàncies 
necessàries per al seu reconeixement. Veuràs que és inqüestionable. 
 

I…recorda que: 
 

Els Auriculars-diadema són un element compatible amb els dispositius mòbils 
implantats en les oficines amb el projecte TodoMóvil, que afavoreix una 
adequada higiene postural.  
Subjectar el telèfon alhora que es tecleja en l'ordinador provoca uns moviments 
forçats i inadequats que deriven en dolor i lesions cervicals.  
Com se sol·liciten?  Dirigeix un correu electrònic al TM (tècnic de mitjans) de la 

teva zona, especificant les teves dades de forma clara (NO cal justificar cap patologia, ni 
acompanyar informe) 
 

La ruta per demanar una estoreta per a ratolí homologada és:   
Herramientas / aprovisionamiento por catálogo / solicitud de material / código 
210003989. 
 

Si disposes d'un element ergonòmic específic, bé sigui per patologia o per 
condicions personals (cadira, taula adaptada, etc.)  quan et traslladin de centre de 
treball hauràs de comunicar al T la nova oficina de destinació, perquè coordini el 
trasllat de l'esmentat element. 
 

Abril 2018 
CCOO el teu sindicat útil i eficaç. 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20180424_identificacion_usuarios_equipos_pvd.pdf

