
 

 

 

 

TARXETA AMARELA PARA BBVA  

 

A Inspección de Traballo de Málaga requiriu a BBVA para que antes do 31 de decembro do presente ano, 
realizase a avaliación de riscos psicosociais de forma adecuada.  
 

Que son os riscos psicosociais?  
Son os riscos que se derivan das condicións e organización do traballo. Unhas 
nocivas condicións de traballo ou unha inadecuada organización poden xerar 
danos irreversibles á nosa saúde.  
 

É posibel eliminar estes riscos?  
Cunha apropiada identificación e medición dos mesmos, poderemos coñecer a 
súa orixe, e polo tanto elaborar e aplicar medidas preventivas e correctoras que os 
supriman. 

 

¿Cómo identificarlos y medirlos? 
Existen métodos avalados y de reconocido prestigio, que ofrecen garantías en el resultado 
(F-Psico, Istas-21) 
 

Que se fai en BBVA?  
BBVA aplica unha versión incompleta do acreditado método F- Psico, eliminando conceptos 
( ítems) importantes de analizar/vixiar, converténdoo nun mero cuestionario á súa medida, 
sen garantías nos resultados. 
 

Qué dí CCOO? 
Dende 2008 denunciamos a falta dunha avaliación real destes riscos. 
O BBVA- Psico é un cuestionario mermado, que  omite a avaliación de factores como a carga de traballo 
cuantitativa e cualitativa, así como as demandas cognitivas (desgaste emocional polo continuo trato 
directo co público). Non ofrece garantías no tratamento (confidencialidade-anonimato) e análise dos datos 
obtidos, vulnerando así a fiabilidade dos resultados finais. 
 

Que di a Inspección de Traballo? 
Que BBVA deberá realizar a avaliación de riscos psicosociais antes do 31 de decembro de 
2018, cumprindo con estes requisitos mínimos: 
 

• Utilizar un método actualizado e completo (sen redución de ítems, incluíndo a medición 
da carga de traballo e as demandas cognitivas).  

• Garantir a confidencialidade e o anonimato. 
• Aplicación simultánea do cuestionario a nivel estatal ou por defecto, a nivel territorial.  
• Diferenciación dos postos de traballo por funcións (Direccións, GG.CC., GACs…). 

 

Se BBVA ten intención de eliminar estes riscos, o camiño correcto é seguir as instrucións da Inspección 
de Traballo, non valen atallos. O persoal en xeral e en especial, as persoas que padecen danos na súa 
saúde, esperan que a empresa acometa dita tarefa sen máis demora, contando coa participación 
activa de CCOO e o resto da representación sindical, con garantías.  
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