TARGETA GROGA PER A BBVA
La Inspecció de Treball de Màlaga ha requerit a BBVA que abans del 31 de desembre del present any,
realitzi l’avaluació de riscos psicosocials de forma adequada.
Què són els riscos psicosocials?
Són els riscos que se’n deriven de les condicions i organització del treball.
Unes nocives condicions de treball o una inadequada organització poden generar
danys irreversibles a la nostra salut.
És factible eliminar aquests riscos?
Amb una apropiada identificació i medició dels mateixos, podrem conèixer el seu
origen, i per tant elaborar i aplicar mesures preventives i correctores que els
suprimeixin.
Com identificar-los i mesurar-los?
Existeixen mètodes avalats i de reconegut prestigi, que ofereixen garanties en el resultat,
com (F-Psico, Istas-21)
Què fa BBVA?
BBVA aplica una versió incompleta de l’acreditat mètode F-Psico, eliminant conceptes (ítems)
importants d’analitzar/vigilar, convertint-lo en un simple qüestionari a la seva mida, sense
garanties en els resultats.
Què diem CCOO?
Des de 2008 denunciem la manca d’una avaluació real d’aquests riscos.
El BBVA-Psico és un qüestionari mermat, que omet l’avaluació de factors com la càrrega de treball
quantitativa i qualitativa, així com les demandes cognitives (desgast emocional pel continu tracte directe
amb el públic). No ofereix garanties en el tractament (confidencialitat-anonimat) i l’anàlisi de les dades
obtingudes, vulnerant així la fiabilitat dels resultats finals.
Què diu la Inspecció de Treball?
Que BBVA haurà de realitzar l’avaluació de riscos psicosocials abans del 31 de desembre
de 2018, complint amb aquests requisits mínims:
•
•
•
•

Utilitzar un mètode actualitzat i complet (sense reducció d’ítems, incloent la medició de
la càrrega de treball i les demandes cognitives).
Garantir la confidencialitat i l’anonimat.
Aplicació simultània del qüestionari a nivell estatal o per defecte, a nivell territorial.
Diferenciació dels llocs de treball per funcions (Direccions, GG.CC., GACs…).

Si BBVA té intenció d’eliminar aquests riscos, el camí correcte és seguir les instruccions de la Inspecció de
Treball, no valen dreceres. La plantilla en general i en especial, les persones que pateixen danys en la
seva salut, esperen que l’empresa porti a terme aquesta tasca sense més demores, comptant amb la
participació activa de CCOO i la resta de la representació sindical, amb garanties.
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