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1

Introducció
El present informe es redacta a petició de , de l'empresa AJUNTAMENT DE BERGA segons el que
especifica al contracte codi C-.640.250
El seu objectiu és la identificació i avaluació dels riscos als que els treballadors de l'empresa poden estar
exposats durant el desenvolupament de la seva activitat laboral.
L'avaluació s'ha realitzat per lloc de treball, segons la legislació vigent. Per cada lloc de treball, s'han
descrit els riscos detectats, la valoració de la seva perillositat i les mesures correctives per disminuir-la
d'acord a la metodologia mostrada a l'annex I d'aquest informe.

La realització de l'avaluació de riscos de l'empresa és una de les obligacions imposades per la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i pel reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997).
Tenint en compte aquesta legislació s'han de considerar les següents qüestions:

a).

Segons la regulació de l'art. 23 LPRL l'avaluació s'haurà de conservar al centre de treball a
disposició de l'Autoritat Laboral.

b).

La present avaluació i els riscos descrits en ella hauran de ser revisats periòdicament, amb
l'objectiu de localitzar variacions en les condicions físiques i organitzatives quan:

•
•
•
•
•
•

S'efectuïn canvis significatius en els equips de treball o substàncies i productes,
s'introdueixin noves tecnologies o es modifiqui l'entorn de treball.
Canviïn les condicions de treball, al modificar-se significativament algun aspecte relatiu a
les instal·lacions, a la organització o al mètode de treball.
Es detectin danys a la salut dels treballadors.
S'observi que les activitats de prevenció/correcció son inadequades o insuficients.
S'incorpori un treballador que tingui unes característiques personals o un estat biològic
conegut que el facin especialment sensible a les condicions del lloc de treball.
Si legalment està definida una periodicitat d'avaluació per a determinats riscos.

Per tant, els responsables de l'empresa hauran de comunicar la presència d'algunes d'aquestes
situacions que puguin qüestionar la validesa de l'avaluació de riscos laborals realitzada.

c).

Haurà de planificar-se l'activitat preventiva a realitzar, que principalment consisteix en:

•
•
•
•

Formar i informar als treballadors dels riscos trobats a l'avaluació.
Portar a terme la millora dels riscos avaluats, tant de caràcter preventiu com de
protecció.
Establir instruccions per tot el personal en cas d'emergència (incendis, accident personal,
...).
Establir un arxiu amb tota la documentació que es generi en matèria de prevenció
(avaluació de riscos, comprovant de cada activitat de formació realitzada, plans de
millora, instruments d'emergència, ...).

Aquesta planificació serà consensuada entre l'empresa contractant i el Servei de Prevenció
extern acreditat, essent l'empresa responsable de l'execució.
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2

Activitat de l'empresa

2.1

Activitat, descripció i estructura de l'empresa
Activitat:
L'activitat del centre consisteix en l'atenció d'infants de 0- 3 anys. Es té cura del desenvolupament, seguretat,
entreteniment, alimentació i neteja personal dels infants.
Descripció instal·lacions:
L'activitat es desenvolupa en un edifici en planta baixa i planta primera, ubicat al carrer Sardana, 28, del municipi de
Berga.
A la planta baixa trobem les aules on es distribueixen els infants en funció de les seves edats (Aules per infants de
0-1 any - Estels, aules per infants de 1-2 anys - Llunes i aules per infants de 2-3 anys - Sols). En aquesta planta
també trobem una zona de lectura, una sala polivalent que és on habitualment es realitza la psicomotricitat, un
armari per als productes de neteja, la cuina, el rebost i el vestuari i serveis, i al final del passadís la sala de la llum.
A la primera planta trobem el despatx de la directora i una sala per a les educadores.
Accessos:
L'accés principal es realitza a través d'una porta batent vertical, construïda en vidre i fusta i que obre en sentit
evacuació.
L'escola també disposa d'una altra sortida per l'altre extrem del passadís, aquesta sortida comunica la sala de la
llum amb el carrer.
A banda d'aquestes sortides, totes les aules tenen sortida al pati i el pati té balla metàl·lica amb porta que pot
comunicar amb el carrer.
Ubicació:
L'Escola Bressol s'ubica al carrer Sardana, número 28, del municipi de Berga.

2.2

Horari de treball de l'empresa
L'horari del centre és de dilluns a divendres de 7:50h a 17:20h.

2.3

L'empresa està adscrita als serveis de la Mútua: ASEPEYO

2.4

Principals causes dels danys produïts a la salut registrats (accidentalitat)
En cas d'accidents, s'haurà de complir amb la obligació de comunicació al departament de treball, de manera
telemàtica. A banda, cal fer la investigació, fent registre en l'imprès de la investigació de l'accident que es troba a
l'annex I del manual de gestió i comunicar-ho al servei de prevenció (Prevencontrol).

2.5

Vehicles disponibles i elements de transport
No es disposa de vehicles associats a l'activitat.

2.6

Pla d'emergència
Cal disposar de Pla d'Emergència. Properament es verificarà la seva existència.
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2.7

2.8

Instal·lació de mitjans de lluita contra incendis

Unit.

Mitjà

Zona (Secció)

Observacions

1

BIE-25

ESCOLA BRESSOL

Planta 1: Davant despatx directora

1

Extintor CO2 de 2 kg

ESCOLA BRESSOL

Planta 0: Cuina

5

Extintor Pols ABC de 6 kg

ESCOLA BRESSOL

Planta 0: Passadís

Formació i informació rebuda pels treballadors en PRL
Formacions realitzades per les treballadores del centre:
- 20/10/2004 Mobilització i manipulació de Malalts (3h) - Nexgrup
- Juny 2010 Formació teòrico-pràctica en PRL (2h) - Prieslab
Properament es realitzarà formació teòrico-pràctica en PRL per part de Prevencontrol.

2.9

Visita d'avaluació
1- Dia de visita: 05/02/ 2015, Visita de les instal·lacions
Lloc de visita: Escola Bressol Flor de Neu (Berga)
Persona que ens acompanya : Sra. Carme Torres i Sr. Toni López
Persones amb les que parlem: Sra. Carme Torres i Sr. Toni López
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3

Relació de mitjans humans i mitjans materials

3.1

Mitjans humans
Total Llocs de Treball:

2

Total Treballadors :

3.1.1

10

a data: 31/03/2015
*

Secció ESCOLA BRESSOL

Lloc de
treball

Treballador
especial

Observacions

CUINERA
NA

CUINA
ALTA 01/09/2007

ARANDA RIOJA, NURIA

NA

EDUCADORA
ALTA 01/09/2004

BARREIRO GORGAS, EVA

NA

EDUCADORA
ALTA 01/09/2007

CALL SERRA, M. LOURDES

NA

EDUCADORA
ALTA 01/07/2001

COMA ABELLO, EVA

NA

EDUCADORA
ALTA 01/09/2007

GRAGES CASAFONT, JORDINA

NA

EDUCADORA
ALTA 01/09/1999

LANCHO LENO, EUSEBIA

NA

EDUCADORA
ALTA 01/09/1999

SANCHEZ COSTA, ROSA

NA

EDUCADORA
ALTA 01/09/1999

TORRES GENDRAU, CARME

NA

EDUCADORA / DIRECTORA
01/09/2004

VILAREDES SOLE, ANNA

NA

EDUCADORA
ALTA 15/09/2005

MONTERO GALLEGO, MONICA
EDUCADORA

* El nombre d'empleats correspon a les dades facilitades per l'empresa per a la redacció d'aquest document.

Treballador especial:
MA

Maternitat i lactància

ME

Menors d'edat (de 16 a 18 anys)

SE

Especialment sensibles (asma, etc)

DIS

Discapacitat
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3.2

Mitjans materials

3.2.1

Relació de mitjans: màquines/eines mecàniques

La relació de màquines o eines que disposa l'empresa s'inclou en la relació de l'equipament de cada un dels llocs
de treball de l'empresa.
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4

Avaluació dels riscos

4.1

Secció ESCOLA BRESSOL

4.1.1

Descripció de les activitats de la secció
Atenció d'infants de 0- 3 anys. Es té cura del desenvolupament, seguretat, entreteniment, alimentació i neteja
personal dels infants.

4.1.2

Mesures ambientals

SOROLL

No es considera una variable de risc en aquesta secció.

IL·LUMINACIÓ

Mesura (lux)

Mínim
requerit

EDUCADORA

752

400

Planta 1: Despatx directora

EDUCADORA

590

400

Planta 1: Sala educadores

EDUCADORA

245

150

Escala

EDUCADORA

375

100

Planta 0: Rebost

EDUCADORA

880

300

Planta 0: Cuina

EDUCADORA

550

100

Planta 0: Passadís

EDUCADORA

170

150

Planta 0: Armari productes
de neteja

Lloc de treball

Observació

Es realitzen mesures de luxometria en data 05/02/2015. Veure resultats.

TEMPERATURA

La temperatura es regula mitjançant un sistema de calefacció, cal seguir les recomanacions establertes en el RD
486/97 (veure annexes).
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4.1.3

Avaluació dels riscos generals de la secció ESCOLA BRESSOL
Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Caiguda d'objectes per manipulació
Prestatgeries inestables
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Es recomana col·locar els objectes més pesats en
les lleixes inferiors i els d'ús més freqüent a l'altura
del tronc. És aconsellable prestar especial atenció i
no col·locar objectes que sobresurtin dels
prestatges i puguin ser enganxats al passar pròxim
als mateixos fent-los caure.



Fixar les prestatgeries a la paret i terra (falcar-les)
, el dia de la visita s'observa que les prestatgeries
de l'armari de la neteja no estan fixades.
Es recomana comprovar que totes les
prestatgeries del centre estiguin correctament
fixades.



Mantenir en tot moment l'ordre a les prestatgeries,
col·locant els objectes emmagatzemats de forma
estable i evitant sobrecàrregues que puguin
deformar l'estructura de la prestatgeria.



Revisar els prestatges i substituir els que estiguin
doblegats o deteriorats.



Comprovar els equips abans del seu ús , en cas
que s'observi alguna deficiència caldrà comunicarho a la personal responsable perquè pugui ser
solucionada.



Evitar l'ús de "lladres"



Evitar tocar, manipular o netejar qualsevol equip
connectat a la corrent elèctrica.



Mantenir els quadres elèctrics tancats i
senyalitzats mitjançant senyal d'advertència de risc
elèctric

Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Contactes elèctrics
Contactes directes:
empalmaments, clavilles o
connexions en mal estat
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Alta
Mitjà
3
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores


No manipular connexions ni quadres elèctrics si no
s'està qualificat ni autoritzat



Revisar periòdicament la instal·lació elèctrica per
verificar que no existeixen anomalies, de lo
contrari, procedir a la seva reparació immediata

Inherents a l'empresa



Disposar de mitjans d'extinció al centre en número
i eficàcia suficient.

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Disposar del Pla d'Emergència



Realitzar formació en emergències



Realitzar simulacres
periòdicament



Disposar d'instruccions de treball sobre com
actuar en casos amb situacions complicades:
- Malentesos o conflictes amb pares.
- Comportament inadequat d'infants.
Es recomana.



El personal ha de conèixer els telèfons
d'emergència
i
disposar
de
mesures
d'autoprotecció (instrucció d'actuació en cas de
robatori o atracament)



Es recomana disposar de protocol d'actuació en
cas de robatori o accés al centre de personal
conflictiu.

Contactes indirectes: fallada de
magnetotèrmics, presa de terra
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Incendis

Baixa
Alta
Mitjà
3

d'evacuació

d'incendis

Causats per éssers vius
Agressions de persones
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Atropellaments, cops/xocs contra vehicles
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Comportament inesperat
d'algun infant (que es separi del
grup, que comenci a córrer, o
que es quedi parat al mig del
carrer, etc.).
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Alta
Mitjà
3



Cal que hi hagi suficients educadores i personal
de reforç durant les excursions fora del centre. El
nombre d'educadores i personal de reforç ha de
ser suficient per poder actuar de forma ràpida i
segura en situacions amb comportaments
inesperats dels infants.



Planificar l'excursió amb temps, preveure el
recorregut més segur, intentar anar sempre que
sigui possible per carrers peatonals.



Portar els infants de forma ordenada i controlada
per la via pública. A l'escola bressol els porten en
fila tots agafats a una corda.
Les educadores i/o personal de reforç han de
poder visualitzar en tot moment els infants.

Manca de visibilitat durant les
excursions caminant que es
realitzen fora del centre amb els
infants de 2 a 3 anys (Aules dels
SOLS).
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Sortir amb temps suficient per poder fer front a
imprevistos i no haver d'anar amb presses.



Portar armilla reflectant per garantir una correcte
visibilitat per part dels vehicles que puguin circular
per la via pública.
El fet de portar roba d'alta visibilitat també facilita
la visió de les educadores per part dels infants.



Respectar les normes vials de comportament:
senyals, semàfors, etc en tot moment.



Respectar les normes de circulació en tot moment.



Utilitzar mitjans de transport en condicions

Baixa
Alta
Mitjà
3

No respectar les normes de
comportament vial en els
desplaçaments
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Baixa
Alta
Mitjà
3

Accidents de trànsit
Desplaçaments "in itinere" al
anar i tornar de la feina.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

4.1.4

Baixa
Alta
Mitjà
3

Llocs de treball de la secció ESCOLA BRESSOL
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Lloc de treball:

CUINERA

Secció:
Treballadors exposats:

ESCOLA BRESSOL
1

Descripció de les activitats del lloc de treball
Les funcions que es desenvolupen en aquest lloc de treball són la preparació dels diferents menjars que
confeccionen el menú de l'escola bressol.
En aquest lloc de treball es manipulen eines i equips tallants.
En aquest lloc de treball també s'inclouen les tasques de neteja de materials i instal·lacions.

Equipament
Els equips de treball necessaris són:
- Nevera
- Congelardor Fagor Innovation
- Picadora (no s'utilitza)
- Fogons, planxa i forn de gas Fagor
- Campana extractora
- Rentaplats Fagor Industrial FI-300R
- Microones Teka
- Turmix Sammic TR330
- Tourmix Moulinex
- Liquadora Moulinex

Productes químics utilitzats
Producte

Tasques

Fitxa seguretat

Observacions

Desengreixant kh7

No

Perillositat: Nociu,
Irritant

Abrillantador vaixella Johnson
Diversay Suma Rinse A5

No

Perillositat: Nociu

Neteja vaixelles Johnson Diversay
Suma Rinse A5

No

Perillositat: Xi: Irritant

Neteja vaixelles manual Coral

No

Perillositat: Xi: Irritant

Neteja terres Pino Selex

No

Perillositat: Xi: Irritant

Equips de protecció individual utilitzats (EPIs)
Nom

Observacions

Calçat d'ús professional EN 347
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Guants de protecció química EN 374

Guants de protecció tèrmica EN 407

Guant de Malla EN 1082

Formació i informació
Formació específica apropiada al lloc de treball.

Procediments de treball
No existeixen procediments de treball.

Observacions
Es recomana es presti especial atenció als treballadors especialment sensibles en aquest lloc de treball com:
menors, embarassades (inclòs el risc durant la lactància natural d'un menor de nou mesos), treballadors amb
problemes lumbars o amb qualsevol altre sensibilitat que en el desenvolupament del lloc de treball li pugui
ocasionar un risc per a la seva salut.

Avaluació dels riscos específics del lloc de treball
Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Caiguda de persones a diferent nivell
Escales manuals sense tacs de
goma, amb cops o deteriorades



Revisar escales i reparar o eliminar les danyades
o colpejades periòdicament. El dia de la visita
s'observa que es disposa d'escala manual en
correcte estat. Comprovar periòdicament que el
seu estat d'ús continua essent correcte.

Ús incorrecte de les escales
manuals



Col·locar bé les escales i en situació estable
abans de cada ús

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Evitar postures forçades sobre l'escala o estirar-se
excessivament sobre la mateixa



Pujar i baixar sempre de cara a l'escala i mai
saltar



Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures
d'obstacles , així com una zona de treball
ordenada.

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Baixa
Mitjà
Baix
4

Caiguda de persones al mateix nivell
Objectes pel terra, desordre en
les zones de trànsit
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Risc

Factor de risc
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mesures correctores
Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Sòl lliscant (moll, amb greixos) :
a la zona de treball de la cuina.



Netejar el terra d'elements lliscants de forma
immediata després de qualsevol vessament.

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Utilitzar calçat tancat, subjecte al peu, còmode i
amb sola antilliscant.



Manipular
persones.



Utilitzar els mitjans mecànics disponibles com per
exemple carretons. Es disposa de carretó per
traslladar el menjar a les aules.



Les zones de pas han d'estar lliures d'obstacles :
eliminar les caixes de productes de les zones de
pas.



Respectar una zona de pas, lliure d'objectes



Posar proteccions a les parts mòbils de les
màquines i/o eines , utilitzar empenyedor per
subjectar i aproximar la peça a picar.
Utilitzar guà de malla sempre que hi hagi risc de
tall, inclús durant les operacions de neteja dels
equips. Senyalitzar el seu ús obligatori.

Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Caiguda d'objectes per manipulació
Manipulació d'objectes pesats :
cassoles, caixes de productes,
safates, etc.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

els

objectes

pesats

entre

dues

Xocs contra objectes immòbils
Presència de materials en zones
de pas
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Zones de pas estretes
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Baixa
Baix
4

Cops o talls per objectes o eines
Equips o eines sense
proteccions de parts mòbils :
picadora. Durant la visita se'ns
comunica que no la utilitzen.
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Risc

Factor de risc
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mesures correctores
Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Manca de zona assignada per
l'emmagatzematge segur de les
eines de tall

En cas que la picadora estigui fora d'ús cal
mantenir-la desconnectada de la corrent elèctrica i
senyalitzada "Fora d'ús", i de seguida que es
pugui eliminar-la.



Emmagatzemar les eines de tall en suports
específics un cop s'hagin utilitzat , com per
exemple calaix específic per guardar les eines
tallants, imants, etc.

Realització de treballs de neteja
o manteniment d'equips de tall.



Crear instruccions de treball pel manteniment o
neteja d'equips o màquines

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Les tasques de neteja s'hauran de fer amb els
equips parats i desconnectats de la corrent.
Caldrà utilitzar guant de malla per realitzar la
neteja de la màquina picadora, ganivets i altes
eines on hi hagi risc de talls.

Utilització d'eines manuals
tallants : ganivets, tisores, etc.



Mantenir les eines en condicions
d'utilització (ben esmolades)

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Utilitzar ganivets amb mànecs ergonòmics i
antilliscants.



Utilitzar les eines tallants de la forma i per les
tasques que s'ha previst en el seu disseny.



Utilitzar guants de malla, quan s'hagi de filetejar
carns, desossar, i altres tasques que puguin tenir
risc de talls.



Posar proteccions que detinguin les projeccions
de partícules que es produeixin : tapa de la paella,
cassola, etc.

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Alta
Mitjà
Alt
2

òptimes

Projecció de fragments o partícules
Manca de proteccions de
l'equip: paella, cassola, etc.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:

Mitja
Mitjà
Mitjà
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Risc

Factor de risc
Prioritat:

Mesures correctores
3

Sobreesforços
Aixecament i/o transport
d'objectes
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Manipulació inadequada
d'objectes
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Moviments repetitius : tasques
de preparació dels menjars.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Baixa
Baix
4

No usar eines apropiades al
treball a realitzar : ganivets,
utensilis de tall, etc.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



No carregar més de 15 kg per persona en cas de
dones, menors i persones d'edat avançada i no
més de 25 kg en cas d'homes



Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i
evitar i/o reduir el sobreesforç , com per exemple
carretons.



Realitzar formació sobre manipulació de càrregues
als treballadors . S'imparteix en sessió formativa
en matèria de prevenció de riscos laborals per part
de PrevenControl.



Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans
mecànics sempre que sigui possible.



Recomanar als treballadors seguir cinc regles
bàsiques: separar els peus, doblegar els genolls,
apropar al màxim l'objecte al cos, aixecar el pes
gradualment, no girar el tronc mentre s'està
aixecant la càrrega (és preferible pivotar sobre els
peus))



Utilitzar envasos i/o capses de fàcil agafar



Estudiar la possibilitat d'afavorir l'alternança o el
canvi de tasques per evitar la sobrecàrrega i fatiga
muscular



Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que
quan es subjectin permetin que el canell romangui
recta amb l'avantbraç



No utilitzar eines amb finalitats diferents de la que
han estat dissenyades i implantar la pràctica
d'utilitzar eines apropiades per cada tasca

Baixa
Mitjà
Baix
4
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Postures incorrectes
Postures forçades : postura
mantinguda de peu dret durant
la jornada laboral.



Donar formació sobre postures correctes als
treballadors



Realitzar pauses i alternar postures estàtiques
amb d'altres dinàmiques



Seleccionar eines de treball amb un disseny que
eviti les postures forçades (mànecs, etc)



Adequar l'alçada el pla de treball a l'usuari de
forma que es mantingui l'esquena recta



Disposar d'aigua i beure periòdicament



Realitzar avaluació específica d' estrès tèrmic



Respectar els temps de descans

Contacte amb superfícies i/o
líquids calents



Cobrir els recipients que continguin líquids calents
amb una tapa i/o mesura similar

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Evitar el contacte directe (amb les mans
desprotegides) amb les superfícies calentes ,
utilitzar guants de protecció tèrmica per manipular
recipients calents, treure plats del forn,...



Evitar el desbordament comprovant els nivells
abans de la introducció d'aliments



No emplenar els recipients fins dalt



Orientar els mànecs dels recipients cap a l'interior
dels fogons

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Baixa
Molt Baix
5

Treballar amb la columna
vertebral corbada
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Alta
Baixa
Mitjà
3

Exposició a temperatures extremes
Temperatura ambient de la zona
de treball extrema (calor) : zona
de treball de la cuina.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Baixa
Baix
4

Contactes tèrmics (cremades)

Mitja
Mitjà
Mitjà
3
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

No utilitzar guants de protecció
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Senyalitzar la zona de treball mitjançant
advertència de risc de cremades , senyalitzar els
equips de treball on es poden trobar superfícies a
altes temperatures.



Utilitzar guants de protecció tèrmica EN 407 per
treure les safates i productes del forn, o manipular
recipients calents.

Baixa
Mitjà
Baix
4

Contacte amb substàncies càustiques/corrosives
Contacte amb substàncies
sòlides/líquides : productes de
neteja.



Disposar de les FDS dels productes i seguir les
seves normes i recomanacions per al transport i
manipulació dels productes perillosos

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Mantenir tots els productes en el seu envàs
original, conservant l'etiqueta en bon estat. En cas
de realitzar algun transvasament, caldrà etiquetar
el nou envàs amb la mateixa informació que
l'etiqueta de l'envàs original.



Realitzar formació sobre manipulació de productes
químics



Utilitzar guants de protecció química per netejar
els utensilis i les superfícies de treball.



Proporcionar formació als treballadors



Entregar instrucció escrita als treballadors sobre
mesures higièniques en treballs amb risc biològic



Senyalitzar la zona de treball mitjançant senyal
d'advertència de perill biològic



Utilitzar equips de protecció individual : guants de
protecció i roba de treball.



Vacunar contra el tètanus
exposats a aquests riscos

Manipulació incorrecta
d'aliments



Entregar instrucció escrita als treballadors sobre
una correcta manipulació dels aliments

Probabilitat:
Dany:
G.P.:



Rebre formació, mitjançant una entitat acreditada,
en manipulació d'aliments

Baixa
Mitjà
Baix
4

Malalties causades per agents biològics
Exposició a virus i/o bactèries
durant treballs de neteja,
manipulació de residus,
escombraries,...
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Baixa
Mitjà
Baix
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als

treballadors
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Risc

Factor de risc
Prioritat:

Mesures correctores
4

Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials
Causats per la organització del
treball
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4
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Distribució clara de tasques i competències



Planificar els diferents treballs de la jornada tenint
en compte una part per a imprevistos



Realitzar pauses de descans
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Lloc de treball:

EDUCADORA

Secció:
Treballadors exposats:

ESCOLA BRESSOL
9

Descripció de les activitats del lloc de treball
Atenció d'infants de 0- 3 anys. Elabora i executa la programació de la seva aula; exerceix l'activitat educativa
integral en la seva unitat. Està a la cura, desenvolupament, seguretat, entreteniment, alimentació i neteja personal
dels infants.

Equipament
Els equips utilitzats per realitzar les tasques són:
- Eines manuals vàries per a preparar i realitzar les activitats amb els infants.
- Electrodomèstics per a la neteja de la roba: Rentadora Bosch ClassiXX5 i Assecadora Balay SE 701

Productes químics utilitzats
Producte

Tasques

Fitxa seguretat

Detergent neutre i suavitzant per
roba Selex

No

Altres Champú i gel per a la higiene
dels infants.

No

Hipoclorit Sòdic (lleixiu) per a roba
Floquet

No

Observacions
Perillositat: Nociu

Perillositat: R: 31-34.
En contacte amb àcids
allibera gasos tòxics,
corrosiu

Equips de protecció individual utilitzats (EPIs)
Nom

Observacions

Guants de làtex EN-455

Roba alta visibilitat EN 471

durant les sortides del centre amb els infants
(sempre que es circuli per la via pública on hi
hagi possibilitat de circulació de vehicles es
recomana el seu ús, per tal de ser més visibles
als vehicles que puguin circular).

Formació i informació
Formació específica apropiada al lloc de treball.

Procediments de treball
No existeixen procediments de treball.

Observacions
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Es recomana es presti especial atenció als treballadors especialment sensibles en aquest lloc de treball com:
menors, embarassades (inclòs el risc durant la lactància natural d'un menor de nou mesos), treballadors amb
problemes lumbars o amb qualsevol altre sensibilitat que en el desenvolupament del lloc de treball li pugui
ocasionar un risc per a la seva salut.

Avaluació dels riscos específics del lloc de treball
Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Caiguda de persones a diferent nivell
Escales manuals sense tacs de
goma, amb cops o deteriorades .
Es disposa d'escala de tres
graons en correcte estat.



Revisar escales i reparar o eliminar les danyades
o colpejades periòdicament. El dia de la visita
s'observa que es disposa d'escala manual en
correcte estat. Comprovar periòdicament que el
seu estat d'ús continua essent correcte.



Correcte. El dia de la visita s'observa que el terra
de l'escala és antilliscant. Mantenir l'escala neta i
sense objectes pel mig, per tal d'evitar relliscades
i entrebancades.



Disposar de suficient visibilitat de l'escala .
Correcte. Veure resultats de luxometria realitzada
en data 05/02/2015.



Utilitzar calçat adequat, còmode, subjecte al peu i
amb sola antilliscant.

Ús incorrecte de les escales
manuals



Col·locar bé les escales i en situació estable
abans de cada ús

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Evitar postures forçades sobre l'escala o estirarse excessivament sobre la mateixa



Les treballadores embarassades no han de
realitzar activitats que requereixin pujar sobre

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Pujar o baixar per escales del
centre de treball.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Alta
Mitjà
3

Baixa
Mitjà
Baix
4
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores
escales de ma, tamborets o banquetes amb
esglaó amb possible pèrdua d’equilibri i risc de
lesió


Pujar i baixar sempre de cara a l'escala i mai
saltar



Agafar als infants de forma que no es dificulti la
visibilitat durant el recorregut.
No obstant es recomana comprovar abans que no
hi ha joguines, objectes o vessaments en el
recorregut a realitzar.



Posar-se calçat amb sola antilliscant , a més el
calçat ha de ser còmode i ha de subjectar
correctament el peu.



Mantenir un correcte estat d'ordre a les zones de
pas i de treball. Tenir especial precaució durant les
estones de joc dels infants, ja que poden haver
joguines escampades pel terra. Intentar però
delimitar la zona de joc, evitant que s'escampin
joguines a les zones de pas. I abans de començar
una activitat nova que impliqui utilitzar altres
joguines, caldrà recollir les utilitzades amb
anterioritat.



Netejar el terra d'elements lliscants . Netejar
qualsevol vessament de líquids, menjar, etc. el
més aviat possible, després d'haver-se produït.
Mantenir els terres del centre nets.

Caiguda de persones al mateix nivell
Falta de visibilitat al transportar
infants a coll.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

No utilitzar calçat antilliscant
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Objectes pel terra, desordre en
les zones de trànsit
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Sòl lliscant (moll, amb greixos)
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Caiguda d'objectes per manipulació
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Manipulació de càrregues de
diferents formes, mides i pesos:
Mobiliari, caixes de material,
joguines, etc.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Baixa
Baix
4



Inspeccionar l'embalatge de la càrrega abans de
la seva manipulació per detectar possibles
desperfectes.



Manipular les càrregues pels agafades idonis, si
disposa d'ells (agafadors, etc.).



Sempre que sigui possible manipular la càrrega
amb mitjans mecànics auxiliars adequats a la
càrrega a transportar. carrets, etc.



Els treballs manuals o decoració que es pengi als
passadissos de l'escola haurà de ser feta amb
elements lleugers i tous per evitar que puguin
produir lesions en cas de topada accidental.
Intentar penjar, quan sigui possible a una alçada i
posició que s'eviti la topada accidental. El dia de la
visita s'observa correcte, la decoració que es troba
al passadís està feta amb materials lleugers que
no poden produir cap tipus de lesió al topar amb
ells.



Evitar deixar calaixos, portes obertes per tal
d'evitar cops accidentals. Especialment quan la
seva obertura envaeix la zona de pas o de treball.



Utilitzar agulles o xinxetes amb punta visible i
gran, per tal que es puguin veure ràpida i fàcilment
en cas que alguna estigui una mica solta o bé
s'hagi després del panell.
Evitar que puguin caure al terra.



Es recorda que cal utilitzar l'eina adequada per a
cada tasca i que cal posar la protecció, en
aquelles que en tinguin, quan s'hagi acabat de fer
servir.



Utilitzar eines en bon estat. Revisar periòdicament
el seu estat, en cas d'observar deficiències, cal
substituir-les.



Utilitzar elements de seguretat : cúter amb sistema
de seguretat, tisores amb punta arrodonida, ... No
deixar aquests elements en zones on puguin
accedir els infants.

Xocs contra objectes immòbils
Cops contra objectes sortints :
calaixos o portes d'armari
obertes. O cops contra objectes
penjant: treballs manuals
penjats al passadís de l'escola.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Cops o talls per objectes o eines
Estris amb parts punxants :
utilització d'agulles o xinxetes
per a subjectar papers en el
panell d'anuncis, ...
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Utilització d'eines manuals
tallants : tisores, cúter o
similars.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Baixa
Molt Baix
5
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Sobreesforços
Aixecament i/o transport
d'objectes : aixecar i agafar els
infants per atendre les seves
necessitats, tant d'higiene com
afectives.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Manipulació inadequada
d'objectes : aixecar i agafar els
infants.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Mitjà
Mitjà
3



En les aules dels més petitons es recomana
disposar d'educadores de reforç, per tal que
l'educadora de l'aula pugui tenir períodes de
descans. Sobretot en moments en que els nadons
puguin reclamar més atencions.
L'escola bressol disposa de personal de reforç.



Intentar no alçar en braços els infants que tinguin
més autonomia. Es recomana estimular als infants
a traslladar-se ells solets per l'aula, sempre que
sigui possible, utilitzar jocs i metodologia que els
animi a intentar-ho. Valorar-los en positiu aquest
fet.



Quan calgui agafar els nens i nenes a coll cal ferho correctament per tal de no sobrecarregar la
zona lumbar (aplicant les tècniques de
manipulació manual de càrregues, mirant de
flexionar les cames, mantenint l'esquena recta,
subjectant-los propers al cos i alleugerint el pes
recolzant-los en el maluc).
Es recomana intercanviar el braç amb el que es
subjecta el nen/a per evitar sobrecàrregues
musculars.



Les treballadores embarassades, durant el
període d'embaràs i al menys en els 3 mesos
posteriors al part han d'evitar manipular càrregues
pesades que suposin riscos per a elles o el fetus.



Realitzar formació específica sobre la manipulació
de persones (nens/es).



Recordar que per agafar els nens/es s'ha de fer
mantenint sempre l'esquena recta, flexionar les
cames, subjectant-los propers al cos i alleugerint
el pes recolzant-los en el maluc.



Donar formació sobre postures correctes als
treballadors



Disposar d'espai suficient en la zona de les cames
i peus per a poder canviar de postura mentre es
treballa quan estiguem realitzant alguna activitat
amb els infants en posició assentada a terra.



En tasques continuades de peu, utilitzar calçat que
no deformi els peus, que subjecti bé el taló, que
permeti moure els dits dels peus i amb poc taló

Postures incorrectes
Postures forçades a l'hora de
realitzar activitats amb els
infants.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Mitjà
Mitjà
3
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores


Es recomana planificar les activitats per evitar les
postures forçades i, quan l'activitat requereixi
adoptar aquestes postures, fer pauses per
descongestionar les parts del cos afectades.



Evitar girs del tronc i doblegar l'esquena per a
moure càrregues en el lloc amb infants a coll.



Evitar postures que impliquin aixecar els braços
per damunt de les espatlles



Les treballadores embarassades, durant el
període d'embaràs, maternitat i lactància han de
reduir els temps de treball continuats de peu,
alternant amb altres postures i moviments amb la
freqüència necessària per evitar riscos.



Modificar el lloc de treball (pla de treball, posició,
equips, eines, tasques a realitzar) . Es recomana
que l'alçada dels canviadors de les aules sigui
l'adequada per a cada treballadora. Es recomana
que cada educadora pugui col·locar i distribuir el
material necessari per a la neteja i cura dels
infants a la zona de canviadors, de la forma que li
sigui més adequada i ergonòmica.



Dur a terme la vigilància periòdica de la salut dels
treballadors

Contacte amb substàncies càustiques/corrosives
Emmagatzematge incorrecte de
substàncies
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Manipulació de productes
químics: sòlids i líquids :
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Magatzem adequat als productes utilitzats .
Mantenir tancada la porta del magatzem dels
productes de neteja. El dia de la visita s'observa
que l'armari de la neteja es troba tancat amb clau,
i disposa de ventilació. Es recomana fixar les
prestatgeries.



No emplenar envasos d'ús alimentari



No tenir envasos sense etiquetar



Disposar de Fitxes de Seguretat del productes
químics que hi ha al centre. Els productes que
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

productes de neteja i
desinfecció del centre.
Productes per rentar la roba.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

són de caràcter domèstic serà suficient disposant
de la informació de l'etiqueta. Cal però que es
tingui coneixement de tots els productes de que
es disposa, dels seus efectes i de com s'han
d'emmagatzemar i manipular.

Baixa
Mitjà
Baix
4

Causats per éssers vius
Ambient contaminat per
bactèries, virus, etc
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Mitjà
Mitjà
3



Disposar i fer servir guants de protecció tipus làtex
o vinil durant la manipulació de residus orgànics o
durant el canvi de bolquers.



Informar-se de les vacunes que hi ha a la vostre
disposició per part de Vigilància de la Salut,
segons els protocols establerts.



Neteja o desinfecció del local . Mantenir en
correcte estat de neteja i desinfecció el centre.



No descuidar la higiene personal, cal rentar-se les
mans amb aigua i sabó abans i després d'atendre
l'infant en la seva higiene i cura quan estigui
malalt.



Entregar instrucció escrita als treballadors sobre
mesures higièniques en treballs amb risc biològic



Evitar l'exposició de treballadores embarassades o
en període de lactància, a agents biològics la
afecció o mesures terapèutiques necessàries dels
quals posen en perill la salut de la treballadora o
del fetus, excepte si el seu estat d'immunització
garanteix la seva protecció.



Informar-se de les vacunes que hi ha a la vostre
disposició per part de Vigilància de la Salut,
segons els protocols establerts.



Realitzar reconeixements mèdics específics als
treballadors



Entregar instrucció escrita als treballadors sobre
una correcta manipulació dels aliments

Malalties causades per agents biològics
Exposició a virus i/o bactèries :
processos gripals, refredats i
malalties comuns en infants.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Baixa
Molt Baix
5

Manipulació incorrecta
d'aliments
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Risc

Factor de risc
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mesures correctores
Baixa
Baixa
Molt Baix
5

Utilització d'eines i/o equips en
condicions higièniques
deficients o una deficient neteja
i desinfecció del centre.
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Rebre formació, mitjançant una entitat acreditada,
en manipulació d'aliments



Realitzar una desinfecció i neteja de les eines i/o
equips , materials i en definitiva del centre.

Baixa
Baixa
Molt Baix
5

Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials
Càrrega mental



Preveure pauses curtes i freqüents per evitar
l'aparició de la fatiga motivat per l'excés
d'alumnes, la coordinació a l'hora de donar el
menjar, de posar a dormir o de canviar els nens, o
l'alta responsabilitat de l'activitat laboral.

Causades per manipulació
rutinària de càrregues pesades.



Formació i informació als treballadors sobre
manipulació manual de càrregues

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Dur a terme la Vigilància de la Salut dels
treballadors

Causats per la organització del
treball : Les relacions amb els
infants, els pares i els
companys, la preparació i el
ritme de les activitats, la
pluralitat de funcions, l'elevat
rendiment físic i psíquic
demanat, etc.



Es recomana incloure dins del programa diari les
activitats no essencials però necessàries per als
infants en el transcurs de la jornada a l'escola
bressol (canvi de bolquers, hàbit de rentar les
mans i la higiene personal dels menuts, atencions
personalitzades als infants dins de les activitats
que es poden presentar fruit de la mateixa
convivència, etc.).

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Es recomana planificar les activitats amb prou
temps
d'antelació
i
preveure
activitats
complementàries per als moments en què la
principal no es pugui dur a terme.



Realitzar pauses de descans proporcionals
a l'esforç físic i mental que demana la tasca.

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Baixa
Mitjà
Baix
4

Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Baixa
Mitjà
Baix
4
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores


Realitzar reconeixements mèdics específics



Realitzar reunions periòdiques dels treballadors
per atendre els suggeriments i/o queixes que
puguin tenir

Pèrdua de la veu i problemes en
l'aparell fonètic



Es recomana beure petits glops d'aigua al llarg del
dia.

Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:



Es recomana destinar períodes de repòs de la veu
durant la jornada laboral. Utilitzar altres mètodes
pedagògics per evitar sobrecarregar la veu, com
per exemple ús de gesticulació (expressió facial i
corporal), instruments musicals, etc.



Evitar l'exposició a factors irritants de les cordes
vocals: alcohol, ambients secs o calents, canvis
bruscos de temperatura, treballar a l'aire lliure.



No pujar el to de veu, malgrat el soroll existent. .
Evitar cridar o parlar per damunt del soroll
ambiental; esperar que els infants abaixin el to per
començar a parlar; utilitzar altres mètodes no
vocals per atreure la seva atenció, com ara picar
de mans.



Respirar correctament.



Formar i informar els treballadors sobre els riscos
u mesures preventives

Mitja
Mitjà
Mitjà
3

Posició incorrecta de treball
Probabilitat:
Dany:
G.P.:
Prioritat:

Mitja
Mitjà
Mitjà
3
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5
5.1

Avaluació dels riscos de les condicions materials
Deficiències observades en les condicions materials
A continuació es realitza la Identificació i Avaluació de Riscos de les condicions materials de l'empresa.
Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Portes i sortides
Correcte
Risc:
Prioritat:



Es recomana realitzar revisions periòdiques dels
equipaments , comprovar periòdicament que la
senyalització es troba en correcte estat i no es veu
tapada per altres cartells o treballs manuals
penjats a les parets o sostre del passadís.
Es recomana mantenir les sortides lliures
d'obstacles per tal de facilitar la sortida de l'edifici
en cas d'evacuació.



Es recomana realitzar revisions periòdiques dels
equipaments : sistemes d'iluminació, així com
també les lluminàries d'emergència.



Designar els treballadors dedicats a la realització
del pla d'emergència (degudament formats i
informats)



Efectuar simulacres
instal·lacions.



Elaborar un pla
d'autoprotecció



Informar a tot el personal del protocol a seguir en
cas d'emergència.



Tenir i penjar el llistat de telèfons d'emergència
en un lloc de fàcil visibilitat

Baix
4

Il·luminació
Correcte : sistemes
d'iluminació, així com també les
lluminàries d'emergència.
Risc:
Prioritat:

Baix
4

Incendis i Emergències
Manca del pla d'emergència o
manual d'autoprotecció
Risc:
Prioritat:

Mitjà
3

Manca disposar de llistat de
telèfons d'emergència
(ambulància, bombers,
urgències, policia)
Risc:
Prioritat:

d'evacuació

d'emergència

de

o

les

manual

Mitjà
3
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Ubicació inadequada o manca
de revisions . Durant la visita
s'observa que alguns extintors
del passadís no són fàcilment
accessibles ja que hi ha cortines
i caixes amb materials al davant
i al costat.
Durant la visita s'observa que
l'extintor de la cuina es troba
obstaculitzat degut a la
presència d'una taula al seu
davant. La senyal de l’extintor de
la cuina queda parcialment
tapada per altres papers penjats
a la paret.
Risc:
Prioritat:

Mitjà
3
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Penjar l'extintor de forma que la part superior del
mateix no sobrepassi 1,70 m d'alçada des del
terra



Comprovar que la senyalització dels extintors és
troba en correcte estat i és fàcilment visible.



Els extintors han de ser visibles i fàcilment
accessibles. Queda prohibit col·locar obstacles a
davant.



Extintors portàtils: ubicar-los en el lloc correcte,
accessible
sense
dificultat.
Revisar-los
periòdicament
per
empresa
acreditada
(anualment), i per personal propi de l'Ajuntament
(trimestralment).
En la revisió interna es recomana comprovar
l'accessibilitat i la senyalització de l'extintor, així
com fer inspecció visual de la pressió indicada al
manòmetre (l'indicador ha d'estar a la zona verda)
i el bon estat general de l'extintor (comprovar
precinte, boquilla, mànega).
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Formació i Informació dels treballadors
Manca d'informació i formació
dels treballadors



Donar formació als treballadors en matèria de
prevenció de riscos laborals

Risc:
Prioritat:



Informar els treballadors dels riscos als que estan
exposats en el lloc de treball . Cal entregar la fitxa
de riscos del lloc de treball a cada treballador amb
l'acús de rebut.



La farmaciola ha de contenir com a mínim:
desinfectants i antisèptics autoritzats, gasses
estèrils, cotó hidròfil, venes, esparadrap, apòsits
adhesius, tisores, pinces i guants d'un sòl ús . Cal
mantenir-les tancades amb clau



Revisar periòdicament la farmaciola



Sol·licitar informe d'accidents a la Mútua
d'Accidents de Treball i Malalties Professionals



Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors
. Recordar que l'Ajuntament té la obligació de tenir
concertat el servei i d'oferir els reconeixements
mèdics a tots els seus treballadors. Aquests, però,
poden renunciar a realitzar els reconeixements
mèdics, però la seva renúncia ha de quedar
registrada. Recordar seguir el programa de
vacunes específic del lloc de treball que es
realitza. Demanar al metge.



Utilitzar i omplir els documents facilitats en el
Manual de Gestió de la Prevenció



Crear un arxiu amb la documentació relativa a la
prevenció de riscos laborals (avaluació de riscos
laborals, planificació de l'activitat preventiva...)

Mitjà
3

Vigilància de la salut
Existència o estat de la
farmaciola : es verifica durant la
visita la seva disponibilitat
Risc:
Prioritat:

Baix
4

Informe de l’aclimatabilitat dels
12 últims mesos
Risc:
Prioritat:

Baix
4

Vigilància de la salut dels
treballadors i reconeixements
mèdics
Risc:
Prioritat:

Mitjà
3

General
Documentació per escrit de
qüestions relacionades amb la
gestió de la prevenció
Risc:
Prioritat:

Baix
4

Documentació relativa a la
prevenció de riscos laborals
Risc:
Prioritat:

Baix
4
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Risc

Factor de risc

Mesures correctores

Coordinació empresarial
Coordinació entre les empreses
contractant i contractada
Risc:
Prioritat:



Establir un sistema d'informació entre empreses,
establint la obligació del compliment de la Llei
31/95 per ambdues parts

Baix
4
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6
6.1

Avaluació dels riscos de les màquines
Deficiències observades en les màquines
Els riscos derivats de la possible utilització de maquinària s'han avaluat en el lloc de treball. El tècnic
entén que no procedeix efectuar una avaluació específica de la maquinària.
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7

Conclusió
Aquest document és una valoració global dels factors de risc existents a l'empresa amb l'objectiu de
disposar de la informació entorn als riscos existents i poder establir prioritats a les actuacions i millores a
portar a terme. A partir del mateix es procedirà a la planificació de l'acció preventiva.
Se'ls informa que aquest document, més la posterior planificació preventiva, hauran d'estar al seu centre
de treball a disposició de l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
S'agraeix a l'empresa AJUNTAMENT DE BERGA les facilitats donades per a la realització del present
estudi i restem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que sobre aquest se li pogués presentar.

BERGA, a dimarts, 31 / març / 2015
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