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També, a través del Comitè de Salut i 
Seguretat, venim plantejant la 
substitució del model d’impressora 
esmentat, instal·lat principalment en la 
xarxa ex CAM, degut que en el procés 
de substitució de consumibles podria 
constituir un risc per a la salut, ja que es 
tracta d’un model bastant antic i que 
independentment del protocol per al 
reciclatge posterior del tòner, no 
contempla la seva manipulació per part 
del treballador/a, tan pel que fa a la pols 
de la tinta que pugui quedar en 
suspensió a l’aire com pel contacte 
directe amb la pell. 
 

ACCIDENTS “in itinere” 
 
Els accidents “in itinere” són aquells que 
es produeixen durant el desplaçament 
del domicili al centre de treball i 
viceversa, i són considerats com 
accidents laborals. 
 
Per això, RECORDA notificar-los 
sempre a l’empresa a la major brevetat 
possible, amb la finalitat de que tinguin 
el tractament que correspongui per part 
de la Mútua. 
 
Aprofitem per a recordar-vos que UGT 
va obtenir Sentència favorable del 
Tribunal Suprem, ampliant els supòsits 
d’accident “in itinere”, considerant també 
el desplaçament entre qualsevol 
residència familiar i el centre de treball, i 
no només des del domicili habitual. 
 

 
DAVANT L’ATRACAMENT: PREVENCIÓ 

 
Fa poc, hem patit diversos atracaments i intents en oficines de dos o un/a treballadors/es. 

Davant d’aquestes situacions, i que malgrat es repeteixen, no podem estar passius. Les mesures 
preventives vigents, tan governatives com internes, estan destinades a protegir exclusivament als diners 
(dispensadors enclavats, retard de caixes, alarmes...) però són insuficients les destinades a protegir a les 
persones. 

Creiem que el nou model d’oficina de dos o un treballador, és un reclam pels delinqüents, que veuen en 
aquest tipus d’oficina una major facilitat que en oficines més grans. 

A més, el nou disseny d’oficina bancària tendeix a suprimir el sistema de control d’accés amb doble porta, 
que entenem transmet major seguretat. 

Per a la UGT no són suficients els sistemes de seguretat 
per protegir els diners. Per a nosaltres, els més importants 
són els orientats a protegir la seguretat del treballador 
mitjançant mesures preventives i dissuasòries, que 
impedeixen que es produeixin situacions que posin en risc 
la salut del treballador, no només pel que fa a la seva vida, 
també als seus efectes posttraumàtics, d’ansietat i estrès 
que comporten. 

L’atracament és un risc laboral al nostre sector i com a tal 
ha de tractar-se preventivament. 

UGT ha sol·licitat al Comitè de Salut i Seguretat de 
Banc Sabadell, la instal·lació de BLINDATGE en 
oficines de -al menys- un o dos empleats, sense 
detriment de la resta de mesures com són: el control de 
l’accés, càmeres, cartells anunciadors de seguretat... 
Des de UGT seguirem profunditzant i reclamant aquestes 
mesures, que considerem necessàries per a dotar de major 
seguretat i tranquil·litat el treball dels nostres companys/es. 

Mentrestant, i amb la finalitat de minimitzar els efectes 
negatius per a la salut de tots/es vosaltres, volem fer-vos 
unes recomanacions a seguir DURANT L’ATRACAMENT: 

 Serenitat. Mantingues la calma. 
 No despertis la desconfiança de l’atracador. 
 Col·labora. Segueix  les instruccions de l’atracador. 
 Qualsevol que sigui el tipus d’alarma utilitzada per 

intimidar, evita posar en perill la teva vida, la teva 
integritat física o la de terceres persones. 

 No posis resistència. La teva vida i la dels teus 
clients no tenen preu; el diner sí pot ser substituït 

 Utilitza els sistemes de seguretat local NOMÉS si la 
teva vida o la dels teus/teves companys/es no estan 
en perill. 

 
ELS DINERS NO TENEN VIDA 

TU SÍ! 
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