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PROBLEMES D’ESQUENA EN EL TELETREBALL 
 
Dins la feina administrativa, una nova casuística ha aparegut al panorama laboral: ELS PROBLEMES 

D’ESQUENA: lumbàlgies, contractures, pinçaments, etc. estan a l’ordre del dia 
 
Aquesta pandèmia que ja dura més d’un any, ens ha portat entre d’altres coses una nova forma de 
funcionament en el treball administratiu: el teletreball.  
 
El fet de teletreballar també comporta una sèrie de riscos com ara els posturals i ergonòmics. Actualment, 
les condicions de molt personal que està teletreballant no son les més adients. Molts/es treballadors/es 
passen 7-8 hores al dia asseguts/des a casa a una cadira de menjador. Això, a la llarga, derivarà en 
molèsties i/o lesions múscul-esquelètiques. De fet, ja ens estem trobant amb queixes relacionades amb 
aquesta qüestió. 
 
Com tots sabeu, la Generalitat, ens ha facilitat una sèrie de material per tal de poder teletreballar amb 
garanties: ordinador portàtil, teclat ratolí, etc., però no ens ha facilitat material mobiliari com ara la cadira 
ergonòmica. CCOO, juntament amb d’altres sindicats, ja hem portat aquesta qüestió a Funció Publica, però 
la resposta ha estat que de moment la llei els obliga només a facilitar els mitjans tecnològics per poder 
teletreballar i no diu res de material mobiliari. 
 
Actualment, la única forma d’aconseguir un cadira ergonòmica és a través d’una adaptació del lloc de feina. 
Si ja teníeu el vostre lloc de feina adaptat per motiu de malalties d’esquena, heu de sol·licitar al vostre 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals que us faci una valoració/adaptació del vostre llos de feina a casa, 
per tal de que el Departament us faciliti una cadira igual que la que disposeu al vostre lloc habitual.  
 
Per al personal que no tenia el lloc de feina adaptat, però que pateix de problemes d’esquena i no disposen 
d’una cadira adient i que tenen un informe mèdic en el que indiqui la necessitat d’una cadira de despatx 
homologada, us heu d’adreçar al vostre Servei de Prevenció demanant la adaptació del lloc de treball. 
 
Us adjuntem alguns enllaços relacionats amb el teletreball, per si son del vostre interès: 

• https://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/arxius/recomanacions-ergonomiques/re-011_01-
teletreball.pdf 

• https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesure
s_per_risc/teletreball/ 

• https://www.ccoo.cat/noticies/prevencio-de-riscos-en-el-teletreball/ 
 
També us adjuntem un enllaç de la Intranet del departament d’Agricultura en relació amb el teletreball: 

• https://espai.agricultura.gencat.cat/Serveis-aplicacions/teletreball/bones-
practiques/Pagines/default.aspx 
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