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1. DADES D'IDENTIFICACIÓ 
 
 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

C.I.F./N.I.F. P0802200F 
 

Activitat Otra educación n.c.o.p.  
 

Centre de Treball  
PLAÇA DE SANT PERE Nº 11                                                                                                                                                                                                                                   
08600 BERGA                                              
BARCELONA 

 

Núm. de Contracte ASPY/21073338/01  
 

Referència  0857/BO05752906/ER i 0857/BO05797585/PA  
 
 
2. OBJECTE DE L'INFORME  
 
La present avaluació de riscos i la seva corresponent planificació és una activitat inicial bàsica en la que: 
 

 
(àmbits). 

 s classifica, segons el seu Grau de Risc (GR), com risc Molt Alt, Alt, 
Moderat, Baix o Molt Baix.  

 
identificats. 

 Es proposa una planificació de terminis, responsables i costos per a facilitar la implantació de les 
mesures propostes. 

 

preventives propostes.  
 
 
3. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS  
 

 
 
20/09/2021  
 
Per part de l 'empresa van estar present en el transcurs de les mateixes, sent consultades i/o aportant la  
informació necessària, les persones que a continuació es relacionen:  
 
Nom: En qualitat de: 
Tània Casas Santiago                                         Representant de les Organitzacions Sindicals 
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4. CONCEPTES BÀSICS 
 
Amb la finalitat de facilitar-li  la lectura i  interpretació del present informe a continuació se descriuen els  
conceptes bàsics utilitzats.  
 
 

CONCEPTE  DESCRIPCIÓ 

Àmbit  

Acte / Condició detectada  Descripció de la condició de treball que dona lloc a un risc 

Risc identificat Descripció del risc laboral  

PB (probabilitat) 
Probabilitat de que el risc identificat es materealitzi.  
B: baixa   M: mitja   A: alta 

SV (severitat)  
Gravetat de les conseqüències previsibles si es materialitza el risc.  
B: baixa   M: mitja   A: alta 

GR (grau de risc) 
Valoració final del risc, en funció de la probabilitat i la severitat.  
MB: molt baix   B: baix   M: moderat   A: alt   MA: molt alt 

Mesura preventiva  Mesura a aplicar per a eliminar o controlar el risc identificat  

Tipus mesura  Característica descriptiva de la mesura a implantar 

Termini  Termini màxim de temps recomanat per a implantar la mesura proposta  

Responsable Responsable de implantar la mesura proposta 

Cost  

Data última revisió 
Última vegada que s'ha actualitzat una mesura preventiva, després d'haver 
avaluat la corresponent condició de treball que la genera.  
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5.  
 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Data: 18 de març de 2022 
 

07 Br igada, electricistes i Jard iners  
 

 

07.01 Nau Brigada (Zona Bombers) 
 

 

07.01.01 Oficina  
 

 

07.01.02 Magatzem 
 

 

07.02 Magatzems escorxador  
 

 

07.02.01 Magatzem Brigada  
 

 

07.02.02 Magatzem "E lèctrics"  
 

 

07.02.03 Magatzems Jard iners  
 

 

07.02.03.01 Magatzem 1  
 

 

07.02.03.02 Magatzem 2  
 

 

07.03 Llocs de treball  
 

 

07.03.01 Jardiners  
 

 

07.03.02 Br igada  
 

 

07.03.03 Electricistes  
 

 

 

L'empresa facilitarà una relació de treballadors actualitzada indicant els llocs de treball als quals estan 
adscrits, així com el seu nom i cognoms, sexe i si està inclòs en algun dels supòsits dels articles 25 a 27 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals: menors de 18 anys, treballadores en situació d'embaràs o lactància 
natural, o treballadors especialment sensibles. 

L'empresa serà responsable que la informació facilitada al Servei de Prevenció estigui actualitzada en tot 
moment 
 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  5 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

6. AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA  
 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07 Brigada, electricistes i Jardiners 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Adopció de postures forçades i/o 
realització de tasques amb risc de 
transtorns musculoesquelètics: eines 
vibratòries, moviments repetitius, 
manipulació de càrregues, postures 
forçades (genolls, ajupit, ...), etc.  

Sobreesforços  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir pautes segures i adequades sobre l'adopció de postures adequades i per a la realització de 
treballs amb risc d'aparició de transtorns musculoesquelètics, p. ex: eines vibratòries, moviments 
repetitius, manipulació de càrregues, postures forçades (genolls, ajupit, ...), etc.  
 Formar i informar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Bastides de cavallets. Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura utilització de les bastides de 
borriquetes de cavallets. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació 

eixin al respecte. 
  
 Constitució: 
 - Cavallets resistents amb limitador d'obertura.  
 - Amplada màxima 3,60 m amb un cavallet central.  
 - Els taulons antilliscants i units entre ells i als cavallets. 
 - No poden superar el cavallet en més de 20 cm.  
 - No utilitzar materials de construcció (bovedilles, maons, ...) per a la constituició de la bastida. 
 - Amplada mínima de 60 cm. 
  
 Utilització:  
 - Vigilar l'ordre i neteja al voltant de la bastida. 
 - Si existeix el risc de caiguda de més de 2 m, estaran protegides tot el seu voltant amb baranes de 90 
cm amb rodapeus. 
 - Quan es situen en passadissos, obertures exteriors (balconades), també han de dispossar de 
protecció contra caiguda d'alçada: baranes, xarxes, taulons col·locats horitzontalment, ...  
 - Revisar la bastida abans de utilitzar-la. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Bastides tubulars: muntatge i ús. Caigudes d'objectes despresos  M M M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Instal·lar xarxes al voltant de la bastida. 
 El personal que circula per sota haurà de portar el casc de protecció.  
 Mantenir neta de restes les plataformes de treball.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Bastides tubulars: muntatge i ús. Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les bastides és recolzaran sobre materials sòlids i resistents i presenteran totes les garanties per 
impedir les caigudes de material, persones i eines. 
 Si les bastides disposen de rodes, aquestes han de tenir frens, no es desplaçaran mai quan hi hagi 
personal a sobre la mateixa, utilitzar falques. 
 Per a la seva nivellació no es faran servir totxanes, maons, pedres ni altres objectes no destinats a 
aquest fi. 
 Els elements de sujecció estaran en bon estat i no presentaran signes de deteriorament, rovell o  
fisures. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les bastides que han de disposar d'un pla de muntatge, segons RD 2177/2004 "a) Plataformas 
suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas temporalmente 
sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y platafo rmas elevadoras sobre mástil. b) 
Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta 
la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas,  
tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del 
suelo exceda de 24 metros de altura. d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los 
trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo." 
Aquelles que no els cal el pla de muntatge, l'empresari haurà de certificar, del personal que 
s'encarregarà de la direcció del muntatge, que disposen d'una experiencia mínima de dos anys 
sobre aquesta materia i hauran d'acreditar que disposen de la formació corresponent a les funcions 
de nivell bàsic.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Bastides tubulars: muntatge i ús. Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les bastides es montaran i desmontaran de manera segura.  
 El personal utilitzarà un equip de protecció anticaigudes: arnés i element de connexió, fixat a un punt 
fixe. 
 L'accés a les diferents plantes de la bastida es farà a través de l'escala interior, mai per la part exterior 
de la bastida. 
 Les plataformes seran antilliscants, d'amplada mínima 60 cm. 
 És fixarà la bastida a la paret de l'edifici, i es revisarà periodicament l'estat de les fixacions.  
 Les bastides a partir de 2 m, han de disposar de baranes de 90 cm d'alçada com a mínim, llistó 
intermitg i rodapeus. 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura instal·lació i ús de la bastida. 
Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o 

 
 

 
 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Carretó elevador,. Prohibit elevar 
persones amb equips no homologats 
i adequats 

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors que han d'utilitzar aquest equip 
  
 Renovar la formació periodicament.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Carretó elevador,. Prohibit elevar 
persones amb equips no homologats 
i adequats 

Atrapada per o entre objectes  B M B  

 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  9 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip a la grúa. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Circulació a peu. Estat del terreny, 
desnivells, forats, etc. Presencia de 
materials diversos per terra.  

Caigudes de persones al mateix nivell  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: calçat amb sola reforçada.  
 Registrar el lliurament i comprovar el seu ús. 
  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Posar atenció durant la circulació a peu per les zones que presentin desnivells, restes d'obra i/o 
qualsevol altre situació que pugui presentar perill de caiguda.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Circulació per zones amb risc de 
caiguda d'objectes.  

Caigudes d'objectes despresos  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es recomana col·locar xarxes de protecció per evitar la caiguda d'objectes.  

 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar casc de seguretat.  
 Registrar l'entrega i comprobar el seu ús. 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar senyal d'advertencia del risc de caiguda d'objectes.  
 Col·locar senyal d'obligació de l'ús del casc. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Compactadora-vibradora. Atrapada per o entre objectes  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació.  
 Informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desplaçaments amb vehicle.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
És obligatori respectar el codi de circulació.  
 Els vehicles han de cumplir amb el reglament general de vehicles i s'han d'han de mantenir en bon 
estat i pasar les revisions que marca el fabricant i la normativa vigent (ITV) 

 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les normes sobre seguretat vial i informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Dúmper. Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes d'ús i informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Eines elèctriques portàtils  (trepants, 
radials, llums portàtils, ...). 

Exposició a contactes elèctrics , cops, talls B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes per a la correcta i segura utilització i manteniment de les eines 
eléctriques que s'utilitzin. 
 Proporcionar als treballadors mitjançant documentació escrita, la informació sobre les instruccions i/o 

eixin al respecte. 
  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Eines elèctriques portàtils (trepants, 
radials, llums portàtils, ...). 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Propocionar equips de protecció individual adequats i homologats: protecció ocular/facial.  
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Eines manuals inespecífiques. Cops/talls per objectes o eines  B M B  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes per a la correcta i segura utilització i manteniment de les eines.  
 Proporcionar als treballadors mitjançant documentació escrita, la informació sobre les instruccions i/o 

 
 

 
 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Elements d'elevació, subjecció, etc.:  
cadenes, eslinges, ganxos, etc.  

Caigudes d'objectes despresos  i/o en 
manipulació 

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir programa de revisions i manteniment dels elements de subjecció i elevació de càrregues 
(cadenes, cables, ganxos, etc.), segons fabricant i informar als treballadors sobre les instruccions i/o 
normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquests elements. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips d'elevació de càrregues: 
 

Caigudes d'objectes despresos , caiguda de 
persones a diferent nivell  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions.  
 Facilitar informació i formació al personal afectat.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips d'elevació de càrregues: 
carretó elevador, elevador lateral 
(RETRACT). 

Caigudes d'objectes despresos , caiguda de 
persones a diferent nivell  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions.  
 Facilitar informació i formació al personal afectat.  
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips d'elevació de càrregues: 
carretó elevador, elevador lateral.  

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles , atropellaments  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors.  
  
 Renovar la formació cada 5 anys. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips de treball mòbils: dumpers, 
tractors, carretó elevador, etc.  

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Els equips han de disposar d'alguns d'aquests sistemes de seguretat per a casos de volcada, entre 
altres:  
 - dispositu de retenció del conductor: cinturó de seguretat.  
 - Estructura antibolcada 
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips de treball mòbils: dumpers, 
tractors, carretó elevador, etc.  

Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Tots els equips mòbils que es desplacin amb presencia de treballadors al seu voltant hauran de 
disposar dels dispositius de senyalització (visual i acústic), p. ex.: llum giratòri, avisador acústic de 
marxa enrera. 
  
 Aquests dispositius s'hauran de mantenir en bon estat de funcionament i reparar si s'escau.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Generació de residus: restes de 
materials, productes diversos, etc.  

Caigudes de persones al mateix nivell , 
cops, talls, ... 

B M B  

 

 

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar guants contra agresions mecàniques (talls, perforacions, ...). Registrar l'entrega i  
comprobar el seu ús. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Dur a terme accions per a la vigilància del compliment, per part dels treballadors, de les normes 
descrites en les fitxes informatives dels riscos i mesures preventives per lloc de treball.  
  
 La informació es revisarà periòdicament, si s'escau, i en tot cas quan canvïin les condicions de 
treball i/o cas d'accident o patologia laboral.  
  
 Renovar periòdicament la formació.  
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Grups de corrent.  Contactes tèrmics , elèctrics  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i  segura manipulació d'aquest equip i 
informar als treballadors.  
  
 Realitzar les revisions de l'equip que marca el fabricant.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Lloguer d'equips de treball. Altres , cops, caigudes, soroll, etc.  B A M  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Sol·licitar al proveïdor dels equips la documentació necessària en prevenció de riscos laborals, de 
l'equip que s'ha de llogar: 
 - Certificat CE. 
 - Declaració de conformitat.  
 - Manual de instruccions. 
 - Informació sobre l 'utilización dels equips de manera segura. 
  
 Establir normes d'ús i informar als treballladors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació manual de tot tipus de 
càrregues: caixes, materials (taulons, 
etc.), tanques, palets, etc.  

Caigudes d'objectes en manipulació  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equip de protecció individual adequat i homologat: calçat amb puntera reforçada.  
 Registrar el lliurament i comprobar l'ús.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment i inspeccions de la grúa 
del camió. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip i la normativa al respecte.  
 Disposar de registre escrit de les inspeccions.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Maquinaria i/o equips de treball en 
general utilitzats per els treballadors.  

Atrapada per o entre objectes , cops, 
bolcada vehicles, atropellaments  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors sobre les operacions segures d'ús i manteniment de la maquinaria i/o equips 
de treball.  

 
 

 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es recomana realitzar inventari dels equips de treball identificant aquells que no compleixen amb la 
normativa vigent (marcatge CE) i aquells que no la compleixin s'hauran d'adequar al RD 1215/1997. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir autoritzacions d'ús de les màquines i/o equips de treball per part dels treballadors en funció 
dels coneixements, qualificació, experiència i formació dels mateixos.  
 Disposa de registre escrit de les autoritzacions en un lloc visible per a tots els treballadors. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir un procediment sobre manteniment de la maquinaria i/o equips de treball segons les 
instruccions dels fabricants i/o altra informació al respecte i registrar les actuacions que es portin a 
terme. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment de les màquines i/o equips de 
treball segons manual d'instruccions i/o altre informació i informar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Mitjans auxiliars d'acoplament als 
tractors: desbrossadora de cadenes, 
braç retallavores. 

Atrapada per o entre objectes  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir plans de manteniment dels mitjans auxiliars, segons instruccions del fabricant i registrar-ho per 
escrit. 
  
 Formar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  
  
 Formar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip al tractor.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip. 
 Disposar de registre escrit de les inspeccions.  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Estabilitzar correctament l'equip i comprobar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora  Atrapada per o entre objectes  M M M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar les mans durant l'operació d'enganxar i desenganxar l'equip al vehicle de transport.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora  Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Ús obligatòri d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355  
 Ús obligatòri d'equip de protección del cap: casc amb barboqueig. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Preparació d'esdeveniments diversos.  Contactes tèrmics  B B MB 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual homologats i adequats a les activitats a desenvolupar.  
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir normes de treball segures segons l'activitat a desenvolupar i informar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Llarg termini  Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Pujar i baixar dels vehicles, p.ex.:l 
camió (cabina i caixa). 

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Accedir a la caixa del vehicle per els llocs adequats i destinats per això. 
  
 Vigilar també la planta del calçat, que no presenti productes que puguin provocar relliscades: fang, 
olis, .. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Realització de feines amb presència 
de treballadors d'altres empreses.  

Altres    *  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Cooperar amb les empreses presents en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, 
a tal fi, s'establirarn els mitjans de coordinació que siguin necessaris en quant a la protecció i prevenció 
de riscos laborals de tots els treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Altres no especificades    Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Realització de treballs d'emergència 
que requereixen una intervenció 
ràpida i urgent (no planificats), p. ex.: 
per desastres naturals (plujes 
intenses, etc.)  

Cops/talls per objectes o eines , caigudes, 
atrapaments, etc. 

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Quan s'hagin de realitzar aquests tipus de treballs, es tindran en compte les mateixes mesures de 
prevenció que per als treballs programats i per part dels treballadors s'hauran d'extremar les 
mesures de seguretat durant l'execució. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Tractors. Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  
  
 Formar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs a l'exterior, factor 
atmosfèrics durant la jornada laboral. 

Exposició a condicions climatològiques 
adverses  

B B MB 

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
El personal ha de disposar de roba de treball adequada per cada situació com per exemple: roba 

 
 Registrar l'entrega dels epi's i comprobar el seu ús. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Llarg termini  Alcalde  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Segons l 'època de l'any (estiu/hivern), caldrà tenir en compte les recomanacions següents durant 
l'exposició al calor o a la fred: 
 - Fred: roba d'abric. Begudes calentes.  
 - Calor: evitar treure's la samarreta i utilitzar cremes solars protectores de factors elevats, beure 
molta aigua evitant les begudes alcohòliques, realitzant pauses per descansar, evitar treballar a les 
hores de més calor.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs a la vía pública: carrers, 
carreteres, etc. 

Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protección individual adequats i homologats: roba d'alta visibilitat amb motius 
reflectants. 
 Registrar el lliurament i comprobar l'ús.  
  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Senyalitzar correctament amb balisses lluminoses les zones de treball en les hores on la visibilitat és 
més reduïda: de bon matí i al cap vespre, i els dies de boira. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs de soldadura eléctrica, 
autógena. 

Incendis.  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Evitar els treballs de soldadura amb presència de material inflamable i/o combustible aprop.  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes per la segura realització d'operacions de soldadura i/o treballs 
en calent.  
 Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant document escrit, la informació sobre les 
instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs de soldadura eléctrica, 
autógena. 

Contactes tèrmics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
- El personal usuari de l'equip de soldadura utilitzarà com a mitjà de protecció personal contra les 
cremades un davantal de cuir, polaines i guants de cuir de mànega llarga.  
 - La roba de treball estarà absent de taques de greix, dissolvents, o qualsevol una altra substància 
que pugui inflamar-se. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs de soldadura eléctrica.  Exposició a contactes elèctrics  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
- Es suspendran els treballs de soldadura quan plogui, o en llocs conductors, sense la protecció 
elèctrica adequada. 
 - Quan es treballi en llocs molt conductors o espais que requereixin una posició forçada de 
contacte del treballador amb la "massa" . l'equip de soldar no superarà els 24 V en buit. 
 - Quan es soldi sobre elements metàl·lics, l'operari usarà calçat de seguretat aïllant.  
 - L'equip de soldadura estarà situat en el terra i protegit com mínim amb relé diferencial de 
sensibilitat mitjana. 
 - El cable d'alimentació d 'energia estarà en bon estat d 'aïllament i protegit d 'agressions 
mecàniques; estarà subjecte a l'equip mitjançant abraçadora o premsa. 
 - Les connexions elèctriques d 'alimentació i de soldadura, estaran protegides contra contactes 
directes. 
 - Els cables de soldar estaran degudament aïllats i s'haurà de tenir en compte de protegir-los contra 
fregaments, arestes o esclafaments; no obstaculitzaran zones de pas. 
 - La pinça portaelectrodes estarà en bon estat d'aïllament elèctric; en cas de deteriorament del 
mateix es substituirà. 
 - Assegurar el bon contacte del cable de massa amb la peça a soldar mitjançant una einal 
adequada (pinça, mordassa, etc.) 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs temporals en alçada: escales 
de mà, bastides, plataformes 
elevadores, etc. 

Caigudes de persones a diferent nivell  M A A  

 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  23 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors sobre la forma segura d'utilitzar els mitjans auxiliars. 
  
 Renovar la formació periodicament. Es recomana cada 3 anys. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 3 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura utilització, manteniment i/o 
emmagatzament dels mitjans auxiliars per a treballs en alçada: escales portàtils, bastides (tubulars, 
cavallets, etc.), elevadors de persones (plataformes, cistelles, etc.) i informar als treballadors.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir plans de manteniment del mitjans auxiliars i registrar-ho. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs temporals en alçada: poda, 
reparació lluminàries, de cobertes, 
neteja de llocs elevats, etc.  

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: arnés, dispositiu anticaiguda, 
dispositiu de posicionament, etc.  
 Registrar el lliurament i comprovar l'us.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors sobre treballs segurs i actuació en cas d'emergència en treballs en alçada.  
  
 Renovar la formació periodicament.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Renovar la formació de treballs en alçada periodicament, es recomana un recordatori anual i una 
formació complerta cada 3 anys. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Disposar de material adequat i normalitzat per a la realització segura dels treballs en alçada: anclatjes, 
politjes, cordes, bloquejadors, etc.  
 Mantenir el material en bon estat i revisar-l 'ho cada any, per escrit.  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant la realització de les operacions de treballs en alçada, s'haurà de designar recurs preventiu.  
  
 El recurs preventiu haurà d'estar present durant l'execució dels treballs. 
 Si s'estima necessari es disposarà per escrit les normes de seguretat específiques per les operacions a 
realitzar 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Redactar procediment de treball en alçada. 
 El procediment ha d 'incloure el conjunt d'actuacions que s'han de dur a terme en cas d'emergència i  
tal efecte s'haurà de preveure un posible rescat d'una persona suspesa del seu sistema anticaiguda.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús d'equips de treball que generen 
soroll. 

Malaltia professional produïda per agents 
físics. Soroll  

  *  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equip de protecció individual adequat: taps, orelleres de protecció.  
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

  Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es recomana realitzar mesuraments dels nivells de soroll en aquells llocs de treball on s'escaigui.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Estudi higiènic de soroll    Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús d'equips de treball que generen 
vibracions. 

Malaltia professional produïda per agents 
físics. Vibracions  

  *  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir normes de treball segures i informar als treballadors.  
  
 Algunes recomanacions són: 
 No agafar amb excesiva força els mànecs de les eines.  
 Treballant dempeus flexionar els genolls, ja que aixó redueix la transmissió de vibracions a la resta del 
cos. 
 Mantenir calentes i seques les extremitats exposades a les vibracions.  
 Exercicis d'estiraments.  
  
 Es important establir pauses durant les operacions amb eines que generin vibracions.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures ergonòmiques-
psicosocials 

  Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es recomana realitzar mesuraments dels nivells de vibracions en aquells llocs de treball on s'escaigui.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures higièniques    Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús del camió grúa per elevar 
persones mitjançant cistella  
acoplada. 

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors que han d'utilitzar aquest equip 
  
 Renovar la formació periodicament.  
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús del camió grúa per elevar 
persones mitjançant cistella  
acoplada. 

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Ús obligatòri d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355  
 Ús obligatòri d'equip de protección del cap: casc amb barboqueig. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Aquest equip només és pot utilitzar en situacions EXCEPCIONALS.  
  
 NO són situacions excepcionals:  
  
  
  de zones elevades de paraments verticals  
  
  
  
  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
La cistella haurà de ser homologada per el fabricant de la grúa o en el seu defecte s'haurà de certificar 
el conjunt grúa + cistella segons normativa vigent.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús del camió grúa per elevar 
persones mitjançant cistella  
acoplada. 

Atrapada per o entre objectes  B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip a la grúa. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús del camió grúa. Caigudes d'objectes en manipulació  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
El personal que utilitzi aquest vehicle haurà d'estar autoritzat específicament per aixó.  
 Situar en un lloc visible del camió la relació de personal autoritzat. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'hauran de realitzar les inspeccions segons normativa vigent i manual del fabricant de l'equip 
d'elevació. 
 Disposar de registre escrit de les inspeccions i revisions.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de productes químics: 
coles, ciments, plaguicides, pintures, 
disolvents, etc. 

Contactes substàncies càustiques i/o 
corrosives  

M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: guants, protecció ocular, 
protecció de víes respiratòries, tenint en compte la informació descrita en l'etiqueta i/o fitxa de dades 
de seguretat dels productes.  
 Registrar l'entrega i comprovar l'ús. 

 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús dels productes químics segons informació del 
fabricant (etiqueta i/o fitxa de dades de seguretat.  
 Facilitar informació i formació al personal afectat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de productes químics: 
coles, ciments, plaguicides, pintures, 
disolvents, etc. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar informació als treballadors de les incompatibilitats entre productes químics, descrites el 
punt 10 de les fitxes de dades de seguretat dels productes.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'ha de disposar d'un registre de totes les fitxes de dades dels productes químics utilitzats. 
 Aquest registre ha de ser accesible per al personal que manipula els productes químics. 
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.01 Nau Brigada (Zona Bombers) 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència d'algunes senyals de vies 
d'evacuació i sortides d'emergència.  

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de la 
instal.lació elèctrica (quadres elèctrics 
de distribució, dispositius de tall). 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Bastides de cavallets. Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura utilització de les bastides de 
borriquetes de cavallets. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació 

eixin al respecte. 
  
 Constitució: 
 - Cavallets resistents amb limitador d'obertura.  
 - Amplada màxima 3,60 m amb un cavallet central.  
 - Els taulons antilliscants i units entre ells i als cavallets. 
 - No poden superar el cavallet en més de 20 cm.  
 - No utilitzar materials de construcció (bovedilles, maons, ...) per a la constituició de la bastida. 
 - Amplada mínima de 60 cm. 
  
 Utilització:  
 - Vigilar l'ordre i neteja al voltant de la bastida. 
 - Si existeix el risc de caiguda de més de 2 m, estaran protegides tot el seu voltant amb baranes de 90 
cm amb rodapeus. 
 - Quan es situen en passadissos, obertures exteriors (balconades), també han de dispossar de 
protecció contra caiguda d'alçada: baranes, xarxes, taulons col·locats horitzontalment, ...  
 - Revisar la bastida abans de utilitzar-la. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Bastides tubulars: muntatge i ús. Caigudes d'objectes despresos  M M M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Instal·lar xarxes al voltant de la bastida. 
 El personal que circula per sota haurà de portar el casc de protecció.  
 Mantenir neta de restes les plataformes de treball.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Bastides tubulars: muntatge i ús. Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les bastides és recolzaran sobre materials sòlids i resistents i presenteran totes les garanties per 
impedir les caigudes de material, persones i eines. 
 Si les bastides disposen de rodes, aquestes han de tenir frens, no es desplaçaran mai quan hi hagi 
personal a sobre la mateixa, utilitzar falques. 
 Per a la seva nivellació no es faran servir totxanes, maons, pedres ni altres objectes no destinats a 
aquest fi. 
 Els elements de sujecció estaran en bon estat i no presentaran signes de deteriorament, rovell o  
fisures. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les bastides que han de disposar d'un pla de muntatge, segons RD 2177/2004 "a) Plataformas 
suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas temporalmente 
sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y platafo rmas elevadoras sobre mástil. b) 
Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta 
la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas,  
tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del 
suelo exceda de 24 metros de altura. d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los 
trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo." 
Aquelles que no els cal el pla de muntatge, l'empresari haurà de certificar, del personal que 
s'encarregarà de la direcció del muntatge, que disposen d'una experiencia mínima de dos anys 
sobre aquesta materia i hauran d'acreditar que disposen de la formació corresponent a les funcions 
de nivell bàsic.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Bastides tubulars: muntatge i ús. Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les bastides es montaran i desmontaran de manera segura.  
 El personal utilitzarà un equip de protecció anticaigudes: arnés i element de connexió, fixat a un punt 
fixe. 
 L'accés a les diferents plantes de la bastida es farà a través de l'escala interior, mai per la part exterior 
de la bastida. 
 Les plataformes seran antilliscants, d'amplada mínima 60 cm. 
 És fixarà la bastida a la paret de l'edifici, i es revisarà periodicament l'estat de les fixacions.  
 Les bastides a partir de 2 m, han de disposar de baranes de 90 cm d'alçada com a mínim, llistó 
intermitg i rodapeus. 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura instal·lació i ús de la bastida. 
Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les normes i/o 

 
 

 
 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Carretó elevador, en ocasions 
s'utilitza per elevar persones amb 
equips no adequats. 

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors que han d'utilitzar aquest equip 
  
 Renovar la formació periodicament.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Carretó elevador, en ocasions 
s'utilitza per elevar persones amb 
equips no adequats. 

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Ús obligatòri d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355  
 Ús obligatòri d'equip de protección del cap: casc amb barboqueig. 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Aquest equip només és pot utilitzar en situacions EXCEPCIONALS.  
  
 NO són situacions excepcionals:  
  
  
  
 magatzematges en altura 
  
  
  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
La cistella haurà d'estar homologada segons normativa vigent (marcatge CE).  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Carretó elevador, en ocasions 
s'utilitza per elevar persones amb 
equips no adequats. 

Atrapada per o entre objectes  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip a la grúa. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Compactadora-vibradora. Atrapada per o entre objectes  B M B  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació.  
 Informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Contractació de personal 
especialment sensible.  

Altres , diversos riscos de l 'empresa que 
podrien afectar d'una forma especial al 
personal identificat en el factor de risc.  
  

  *  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Per tal de donar compliment al deure de major protecció als grups de treballadors especialment 
sensibles descrits en els articles 25 al 28 de la llei de prevenció de riscos laborals (menors d 'edat, 
dones embarassades o en període de lactancia, personal procedent d'ETT's o discapacitats físics o 
mentals), s'haurà de tenir en compte el següent:  
  
 - Menors d'edat: Hi ha una sèrie de treballs que un menor d'edat no pot realitzar, la relació exhaustiva 
d'aquests treballs prohibits es troba en el "Decret del 26 de juliol del 1957 sobre Indústries i treballs  
prohibits a menors".En els altres treballs s'ha de supervisar constantment com els realitzen i en especial 
assegurar-se que utilitzen tots els EPI's que estan recomanats per a diferents situacions. De forma 
general s'ha de tenir en compte que un menor d 'edat no pot realitzar cap treball que comporti riscos 
que no estiguin ben controlats amb les mesures preventives.  
  
 - Embarassades o de part recent, dones en període de lactància: El personal sanitari de la Sociedat de 
prevenció estudiarà i valorarà, especialment, els riscos que puguin afectar a les treballadores en la 
situació que es menciona (si es dona el cas), a determinats riscos, i proposarà les mesures preventives 
adequades. 
  
 - Contractes temporals o d'ETT: Caldrà tenir en compte la normativa sobre treballs pels que no es pot 
contractar personal d'ETT. No acceptar un treballador d'ETT sense confirmar que l'empresa ETT ha 
realitzat la formació i la vigilància de la salut del treballador abans de l'inici del treball i que és apte per 
a ocupar el lloc de treball sol.licitat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

  Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desordre a l'interior de la nau, 
obstacles al terra. 

Trepitjades sobre objectes  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Dúmper. Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes d'ús i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Elements d'elevació, subjecció, etc.:  
cadenes, eslinges, ganxos, etc.  

Caigudes d'objectes despresos  i/o en 
manipulació 

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir programa de revisions i manteniment dels elements de subjecció i elevació de càrregues 
(cadenes, cables, ganxos, etc.), segons fabricant i informar als treballadors sobre les instruccions i/o 
normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquests elements.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Enllumenat d'emergència.  Incendis. Evacuació  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
En totes les estàncies on hi puguin haver treballadors haurà d'existir la corresponent il.luminació 
d'emergència, com especifica el R.D. 486/97, Anexe I, Article 10. S'hauran de realitzar la inspecció i un 
correcte manteniment del sistema d' il.luminació d'emergència. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Altres no especificades  Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips d'elevació de càrregues: 
carretó elevador, elevador lateral 
(RETRACT). 

Caigudes d'objectes despresos , caiguda de 
persones a diferent nivell  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions.  
 Facilitar informació i formació al personal afectat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips d'elevació de càrregues: 
carretó elevador, elevador lateral.  

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles , atropellaments  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors.  
  
 Renovar la formació cada 5 anys. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips de Protecció Individual.  Altres    *  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
El treballador rebrà un equip complet de proteccions individuals necessàris (segons el lloc de treball 
que desenvolupi) en el moment de la incorporació al lloc de treball, així com les indicacions 
d'utilització. 
 Periòdicament i/o quan ho necessiti es realitzaran noves entregues, seguint el model de ajustificant 
d'entrega i recepció d'Equips de Protecció Individual.  
 Es guardarà un registre de firmes de l'entrega d'aquesat documentació.  
 Veure annex "Equips de protecció individual". 
 Quan s'utilitzin productes químics o equips de treball atendre  a les especificacions del fabricant 
contingudes en la fitxa de dades de seguretat o manual d'instruccions. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

  Alcalde  

 

 
 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  38 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips de treball mòbils: dumpers, 
tractors, carretó elevador, etc.  

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Els equips han de disposar d'alguns d'aquests sistemes de seguretat per a casos de volcada, entre 
altres:  
 - dispositu de retenció del conductor: cinturó de seguretat.  
 - Estructura antibolcada 
  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips de treball mòbils: dumpers, 
tractors, carretó elevador, etc.  

Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Tots els equips mòbils que es desplacin amb presencia de treballadors al seu voltant hauran de 
disposar dels dispositius de senyalització (visual i acústic), p. ex.: llum giratòri, avisador acústic de 
marxa enrera. 
  
 Aquests dispositius s'hauran de mantenir en bon estat de funcionament i reparar si s'escau.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Escales de mà o de tisora presents a 
tots els centres de l'empresa.  

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les escales manuals han de cumplir amb el què estableix el R.D. 486/97 sobre llocs de treball (guia 
tècnica RD 486/97 annex I punt 9). 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Factors psicosocials  Insatisfacció derivada de factors 
psicosocials , fatiga mental.  

B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
L'evolució dels processos industrials ha propiciat l'aparició de nous riscos en l'àmbit laboral. Aquests es 
basen en els factors que determinen l 'entorn del lloc de treball des de un punt de vista social, 
psicològic i d 'adequació. De les relacions que s'estableixen entre l'entorn organitzacional (treball, 
estructura de l'empresa, relacions socials, etc.) i les característiques individuals dels treballadors 
(personalitat, aptituds, etc.) és d'on es deriven els factors de risc psicosocial.  
 Si es detecten alteracions que puguin estar associades a aquest risc caldrà dur a terme un estudi 
psicosocial. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures ergonòmiques-
psicosocials 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Fitxes de seguretat dels  productes 
químics utilitzats. 

Contactes substàncies càustiques i/o 
corrosives  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Disposar de totes les fitxes de seguretat dels productes químics utilitzats (desinfectants, hipoclorit, 
etc.). Les fitxes han d'estar a disposició dels treballadors per tal de poder ser consultades en 
qualsevolmoment. Formació i informació.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Formació dels treballadors.  Altres    *  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
El personal de nova incorporació haurà de rebre la mateixa formació/informació.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació   Alcalde  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Tots els treballadors de l 'empresa disposaran de formació i informació adequada i suficient en matèria 
de prevenció de riscos laborals.  
  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació   Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Gestió de situacions d 'Emergència 
(accident, incendi...). 

Incendis.    *  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Informar i formar als treballadors sobre les mesures d 'emergència bàsiques: normes d'actuació en cas 
d'accident, consignes d'actuació en cas d'incendi, instruccions de manipulació de mitjans de protecció 
contra incendis (extintors, BIE's) etc.  

 
 

 
Tipus Mesura Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació   Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Grups de corrent.  Contactes tèrmics , elèctrics  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i  segura manipulació d'aquest equip i 
informar als treballadors.  
  
 Realitzar les revisions de l'equip que marca el fabricant.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il.luminació d'Emergència: 
manteniment 

Incendis. Evacuació  B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament  de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves 
periòdiques).  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il·luminació insuficient a l'interior del 
magatzem 

Xocs contra objectes immòbils  M B B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò 
disposat al R.D. 486/1997. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manipulació Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. 
Guardar registre escrit de la seva realització.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manteniment  Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació 
elèctrica.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Lloguer d'equips de treball. Altres , cops, caigudes, soroll, etc.  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Sol·licitar al proveïdor dels equips la documentació necessària en prevenció de riscos laborals, de 
l'equip que s'ha de llogar: 
 - Certificat CE. 
 - Declaració de conformitat.  
 - Manual de instruccions. 
 - Informació sobre l 'utilización dels equips de manera segura. 
  
 Establir normes d'ús i informar als treballladors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment de la instal.lació 
elèctrica: quadres elèctrics de 
distribució, dispositius de tall. 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es revisarà periòdicament el funcionament de la instal·lació elèctrica per personal degudament format 
i autoritzat, guardant registre escrit de la seva realització.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment dels mitjans de 
protecció i lluita contra incendis. 

Incendis. Mitjans de protecció  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Realitzar les revisions i proves periòdiques establertes legalment per als  mitjans de protecció contra 
incendis. 
 Revisió anual i retimbrat quinquenal. 
 Veure annexes "Extintors d'incendi (I) i (II)". 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment general del sistema 
d'il.luminació d'emergència.  

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es revisarà periòdicament el funcionament del sistema d'il .luminació d'emergència (substitució dels 
pilots fosos, estat de les bateries i el correcte funcionament en cas de tall del subministrament elèctric)  
guardant registre escrit de la seva realització. Aquest ha de garantir  la il.luminació suficient per a 
permetre la evacuació en cas d'emergència.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment i inspeccions de la grúa 
del camió. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip i la normativa al respecte.  
 Disposar de registre escrit de les inspeccions.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Maquinaria i/o equips de treball en 
general utilitzats per els treballadors.  

Atrapada per o entre objectes , cops, 
bolcada vehicles, atropellaments  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors sobre les operacions segures d'ús i manteniment de la maquinaria i/o equips 
de treball.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es recomana realitzar inventari dels equips de treball identificant aquells que no compleixen amb la 
normativa vigent (marcatge CE) i aquells que no la compleixin s'hauran d'adequar al RD 1215/1997. 

 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir autoritzacions d'ús de les màquines i/o equips de treball per part dels treballadors en funció 
dels coneixements, qualificació, experiència i formació dels mateixos.  
 Disposa de registre escrit de les autoritzacions en un lloc visible per a tots els treballadors. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir un procediment sobre manteniment de la maquinaria i/o equips de treball segons les 
instruccions dels fabricants i/o altra informació al respecte i registrar les actuacions que es portin a 
terme. 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment de les màquines i/o equips de 
treball segons manual d'instruccions i/o altre informació i informar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Maquinaria manteniment vehicles: 
extractor de neumàtics, equilibrador, 
etc, 

Xocs contra objectes mòbils  B B MB 

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Situar a prop dels equips instruccions i/o normes segures d'ús i manteniment segons instruccions del 
fabricant. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Llarg termini  Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Material de primers auxilis. Altres    *  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Cal que les farmacioles (de tots els centres en qüestió) continguin desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil , esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants.  
 El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i s'anirà reposant quan caduqui o sigui utilitzat. 
  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

  Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Mesures d' emergència.  Incendis.  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Implantar el Pla d'emergència a objecte d'organitzar la plantilla de l'empresa per a optimitzar l'ús dels 
mitjans tècnics i humans en cas d'incendi i evacuació. Adoptar les mesures necessàries en matèria de 
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de treballadors, així com donar formació a tot el 
personal de les consignes a seguir. Programació d'un simulacre d'emergència.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Altres no especificades  Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Mitjans auxiliars d'acoplament als 
tractors: desbrossadora de cadenes, 
braç retallavores. 

Atrapada per o entre objectes  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir plans de manteniment dels mitjans auxiliars, segons instruccions del fabricant i registrar-ho per 
escrit. 
  
 Formar als treballadors.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  
  
 Formar als treballadors.  
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip al tractor.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

No hi han extintors suficients Incendis. Mitjans de protecció  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ordre i neteja de la instal.lació Caigudes de persones al mateix nivell  M M M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i  
neteja". 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip. 
 Disposar de registre escrit de les inspeccions.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Estabilitzar correctament l'equip i comprobar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora.  Atrapada per o entre objectes  M M M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar les mans durant l'operació d'enganxar i desenganxar l'equip al vehicle de transport.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora.  Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Ús obligatòri d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355  
 Ús obligatòri d'equip de protección del cap: casc amb barboqueig. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries, emmagatzematges en 
alçada. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, 
deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments 
excessius o inestables. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Reconeixements mèdics periòdics.  Altres    *  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
L'empresa té l 'obligació de facilitar la vigilància de la salut dels treballadors mitjançant reconeixements 
mèdics periòdics. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Vigilància de la salut   Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Senyalització de les vies d'evacuació i  
sortides d'emergència.  

Incendis. Evacuació  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 1 any Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Serralleria, maquinaria d'arranc de 
viruta: taladre de peu, serra cinta, 
mola de peu, etc. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les màquines d'arranc de viruta han de disposar de resguard de protecció contra la projecció de 
partícules. 
 Si no es fa malbé s'ha de reparar/substituir inmediatament. 

 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant l'ús de la maquinaria d'arranc de viruta será obligatòri l 'ús de la protecció ocular individual.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual ocular/facial adequats i homologats: ulleres de mon tura 
integral, pantalla facial. 
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Situar a les màquines d'arranc de viruta, en lloc visible, instruccions segures d'ús i manteniment.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Serralleria: presència de recipients 
GLP (oxigen, butà, etc.)  

Explosions  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Protegir els recipients contra cops i/o caigudes, assegurant-los a una part fixa, p. ex.: lligant-los a una 
paret. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús d'aquests recipients.  
 Facilitar informació i formació al personal afectat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura autógena. Explosions  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per la correcta i segura utilització i conservació de 
les diferents ampolles per la soldadura. 
 Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant documentació escrito, la informació sobre les 
instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura eléctrica, autógena.  Incendis.  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Instal·lar sistema de protecció durant les operacions de soldadura, per evitar la  dispersió de les 
guspires per l'interior del magatzem,  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes per la segura realització d'operacions de soldadura i/o treballs en 
calent.  
 Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant document escrit, la informació sobre les instruccions 
i/o normes que s'estableixin al respecte.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura eléctrica, autógena.  Contactes tèrmics  B M B  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
- El personal usuari de l'equip de soldadura utilitzarà com a mitjà de protecció personal contra les 
cremades un davantal de cuir, polaines i guants de cuir de mànega llarga.  
 - La roba de treball estarà absent de taques de greix, dissolvents, o qualsevol una altra substància 
que pugui inflamar-se. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura eléctrica, autógena.  Exposició a radiacions  B M B  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats: protecció ocular i/o facial contra radiacions 
òptiques. 
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura eléctrica. Exposició a contactes elèctrics  B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
- Es suspendran els treballs de soldadura quan plogui, o en llocs conductors, sense la protecció 
elèctrica adequada. 
 - Quan es treballi en llocs molt conductors o espais que requereixin una posició forçada de 
contacte del treballador amb la "massa" . l'equip de soldar no superarà els 24 V en buit. 
 - Quan es soldi sobre elements metàl·lics, l'operari usarà calçat de segu retat aïllant. 
 - L'equip de soldadura estarà situat en el terra i protegit com mínim amb relé diferencial de 
sensibilitat mitjana. 
 - El cable d'alimentació d 'energia estarà en bon estat d 'aïllament i protegit d 'agressions 
mecàniques; estarà subjecte a l'equip mitjançant abraçadora o premsa. 
 - Les connexions elèctriques d 'alimentació i de soldadura, estaran protegides contra contactes 
directes. 
 - Els cables de soldar estaran degudament aïllats i s'haurà de tenir en compte de protegir-los contra 
fregaments, arestes o esclafaments; no obstaculitzaran zones de pas. 
 - La pinça portaelectrodes estarà en bon estat d'aïllament elèctric; en cas de deteriorament del 
mateix es substituirà. 
 - Assegurar el bon contacte del cable de massa amb la peça a soldar mitjan çant una einal 
adequada (pinça, mordassa, etc.) 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Taladre de peu: manca de 
proteccions. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar les proteccions.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Tractors. Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  
  
 Formar als treballadors.  
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballadors especialment sensibles: 
dones embarassades. 

Risc no inclós a les llistes sobre malalties 
professionals o sobre formes d'accidents  

  *  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Informar a les treballadores sobre la necessitat d'informar a l'empresa o al personal sanitari de 
l'embaràs tant aviat com sigui pssible, per tal d'avaluar els possibles riscos del lloc de treball i establir 
les mesures de protecció necessaries.  

 
 

 
Tipus Mesura Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

  Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de prestatges. Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús del camió grúa per elevar 
persones mitjançant cistella  
acoplada. 

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als treballadors que han d'utilitzar aquest equip 
  
 Renovar la formació periodicament.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús del camió grúa per elevar 
persones mitjançant cistella  
acoplada. 

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Ús obligatòri d'equip anticaiguda adequat i certificat: arnés EN 361+ element amarre EN 355  
 Ús obligatòri d'equip de protección del cap: casc amb barboqueig. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Aquest equip només és pot utilitzar en situacions EXCEPCIONALS.  
  
 NO són situacions excepcionals:  
  
 en altura  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
La cistella haurà de ser homologada per el fabricant de la grúa o en el seu defecte s'haurà de certificar 
el conjunt grúa + cistella segons normativa vigent.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús del camió grúa per elevar 
persones mitjançant cistella  
acoplada. 

Atrapada per o entre objectes  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar amb les extremitats i la roba durant l'acoplament de l'equip a la grúa. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús del camió grúa. Caigudes d'objectes en manipulació  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
El personal que utilitzi aquest vehicle haurà d'estar autoritzat específicament per aixó.  
 Situar en un lloc visible del camió la relació de personal autoritzat. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'hauran de realitzar les inspeccions segons normativa vigent i manual del fabricant de l'equip 
d'elevació. 
 Disposar de registre escrit de les inspeccions i revisions.  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l 'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització d'escales manuals o de 
tisora. 

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es formarà al treballador sobre el correcte ús de les escales manuals o de tisora. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir un programa de revisions i manteniment de les escales de mà i de tisora, revisant l'estat dels  
graons, dels travessers, dispositius de fixació, etc.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Vehicles d'empresa. Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Seguir el programa de manteniment del vehícle que estableix el fabricant  i/o mecànic autoritzat. Fer 
les revisions periòdiques reglamentaries que estableix la  I.T.V.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.01.01 Oficina 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Adopció de postures forçades i/o 
realització de tasques amb risc de 
transtorns musculoesquelètics: 
manipulació de càrregues, treball 
sentat, etc. 

Sobreesforços  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir pautes segures i adequades sobre l 'adopció de postures adequades i per a la realització de 
treballs amb risc d'aparició de transtorns musculoesquelètics, p. ex: manipulació de càrregues, 
treball sentat etc.  
 Informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treball continuat a l'oficina. Usuari de 
Pantalla de Visualització de Dades 
(més de 4 hores diaries o 20h 
setmanals) 

Fatiga postural  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar informació referent al correcte posicionament dels equips de treball i dels hàbits 
posturals a adoptar en el lloc de treball. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treball continuat a l'oficina. Usuari de 
Pantalla de Visualització de Dades 
(més de 4 hores diaries o 20h 
setmanals) 

Fatiga visual  M B B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar informació referent al correcte posicionament dels equips de treball i de les condicions 
d'iluminació a adoptar en el lloc de treball.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.01.02 Magatzem 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Maquinaria manteniment: moles, 
serres, etc...  

Xocs contra objectes mòbils  B B MB 

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Situar a prop dels equips instruccions i/o normes segures d'ús i manteniment segons instruccions del 
fabricant. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Llarg termini  Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Serralleria, maquinaria d'arranc de 
viruta: taladre de peu, serra cinta, 
mola de peu, etc. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les màquines d'arranc de viruta han de disposar de resguard de protecció contra la projecció de 
partícules. 
 Si no es fa malbé s'ha de reparar/substituir inmediatament. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant l'ús de la maquinaria d'arranc de viruta será obligatòri l 'ús de la protecció ocular individual.  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual ocular/facial adequats i homologats: ulleres de montura 
integral, pantalla facial. 
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Situar a les màquines d'arranc de viruta, en lloc visible, instruccions segures d'ús i manteniment.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Serralleria: presència de recipients 
GLP (oxigen, butà, etc.)  

Explosions  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Protegir els recipients contra cops i/o caigudes, assegurant-los a una part fixa, p. ex.: lligant-los a una 
paret. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús d'aquests recipients.  
 Facilitar informació i formació al personal afectat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura autógena. Explosions  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per la correcta i segura utilització i conservació de 
les diferents ampolles per la soldadura. 
 Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant documentació escrito, la informació sobre les 
instruccions i/o normes que s'estableixin al respecte.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura eléctrica, autógena.  Incendis.  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Instal·lar sistema de protecció durant les operacions de soldadura, per evitar la  dispersió de les 
guspires per l'interior del magatzem,  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes per la segura realització d'operacions de soldadura i/o treballs en 
calent.  
 Proporcionar a tots els treballadors, mitjançant document escrit, la informació sobre les instruccions 
i/o normes que s'estableixin al respecte.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura eléctrica, autógena.  Contactes tèrmics  B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
- El personal usuari de l'equip de soldadura utilitzarà com a mitjà de protecció personal contra les 
cremades un davantal de cuir, polaines i guants de cuir de mànega llarga.  
 - La roba de treball estarà absent de taques de greix, dissolvents, o qualsevol una altra substància 
que pugui inflamar-se. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura eléctrica, autógena.  Exposició a radiacions  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats: protecció ocular i/o facial contra radiacions 
òptiques. 
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura eléctrica. Exposició a contactes elèctrics  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
- Es suspendran els treballs de soldadura quan plogui, o en llocs conductors, sense la protecció 
elèctrica adequada. 
 - Quan es treballi en llocs molt conductors o espais que requereixin una posició forçada de 
contacte del treballador amb la "massa" . l'equip de soldar no superarà els 24 V en buit. 
 - Quan es soldi sobre elements metàl·lics, l'operari usarà calçat de segu retat aïllant. 
 - L'equip de soldadura estarà situat en el terra i protegit com mínim amb relé diferencial de 
sensibilitat mitjana. 
 - El cable d'alimentació d 'energia estarà en bon estat d 'aïllament i protegit d 'agressions 
mecàniques; estarà subjecte a l'equip mitjançant abraçadora o premsa. 
 - Les connexions elèctriques d 'alimentació i de soldadura, estaran protegides contra contactes 
directes. 
 - Els cables de soldar estaran degudament aïllats i s'haurà de tenir en compte de protegir-los contra 
fregaments, arestes o esclafaments; no obstaculitzaran zones de pas. 
 - La pinça portaelectrodes estarà en bon estat d'aïllament elèctric; en cas de deteriorament del 
mateix es substituirà. 
 - Assegurar el bon contacte del cable de massa amb la peça a soldar mitjan çant una einal 
adequada (pinça, mordassa, etc.) 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Taladre de peu: manca de 
proteccions. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar les proteccions.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.02 Magatzems escorxador 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Circulació de vehicles per l'interior 
del magatzem. 

Atropellaments o cops amb vehicles  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Els vehicles hauran de disposar d'avisador acústic de marxa enrera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant la circulació de vehicles per l 'interior de la nau s'hauran de tenir en compte, entre altres, les 
següents recomanacions:  
 - Les portes d'entrada han d'estar obertes (per evitar acumulació de CO)  
 - Els nivells d'i·luminació han de ser adequats per garantir bona visibilitat 
 - Estacionar els vehicles de manera que la sortida sempre es realitzi de cares, per evitar maniobres 
perilloses  (circulació marxa enrera)  
 - Els treballadors que van a peu no es situaran al voltant del vehicle quan aquest es disposi a iniciar 
qualsevol maniobra de moviment.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzemantge de productes 
químics: desincrustants, 
desatascadors, salfumant, etc.  

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Emmagatzemar els productes segons les instruccions del fabricant descrites en les fitxes de dades de 
seguretat, respectant les incompatibilitats.  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar señal d'advertència de presencia de substancies químiques. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge de productes 
fitosanitaris sense protecció.  

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Instal·lar armari específic per emmagatzemar els productes fitosanitaris.  
 Només el personal autorizat tindrà accés als productes.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge de productes 
químics: pintures, disolvents, coles, 
morters, etc. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Emmagatzemar els productes químics segons les instruccions descrites en les etiquetes i/o les fitxes 
de dades de seguretat dels productes.  
 Tenir en compte les incompatibilitats entre productes.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge i disposició de 
productes inflamables: gasolina 
(maquinaria jardineria), pintures, 
disolvents, gasoil, etc.  

Incendis. Factors d'inici  M A A  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Algunes recomanacions, són la instal·lació i utilització d 'armaris protegits amb una EI-15 com a mínim, 
amb capacitat màxima de líquid de 500L. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Estructura de les prestatgeries.  Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir un pla de manteniment de l'estat de les prestatgeries, que tingui en compte l'estabilitat i 
resistència, i guardar-ne registre escrit.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Mitjans de transport: transpalets, 
carros amb rodes, etc.  

Sobreesforços  B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació dels mitjans de 
transport. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les 

 
  
 TRANSPALETS: 
 - No es sobrecarregaran. Les càrregues transportades tindran la suficient estabilitat. Es tindrà especial 
compte en els encreuaments i curves. La visibilitat ha de ser sempre òptima. Els punts on, per  les 
maniobres dels  transpalets, existeixi risc més gran de col·lisió contra columnes, prestatgeries, etc. es 
protegirà convenientment. No es transportaran persones amb els transpalets. 
 -  S'evitarà especialment el bloqueig de passadissos, sortides i mitjans de protecció contra incendis.  
 - Es retiraran els palets i contenidors defectuosos o que no ofereixin garanties de resistència.  
 - S'estacionarà el carretó manual en el lloc previst a tal fi, frenada i amb les forquilles baixades. 
 - Abans d'utilitzar el transpalet es verificarà el seu estat. 
 - Les forquilles es centraran en el palet a transportar.  
 -  
 - à de verificar que 
no existeixen obstacles per a l'esmentada maniobra.  
 - Abans d'efectuar la maniobra de descàrrega es verificarà que no hi hagi ningú al voltant que pugui 
resultar atrapat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir en bon estat els eixos i les rodes dels carros. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries paletitzades. Càrrega i  
descàrrega amb carretó elevador.  

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant les maniobres de càrrega i descàrrega de les prestatgeries s'evitaran els impactes contra la 
mateixa que podrien debilitar l'estructura tant a la base com en els perfils horitzonatals.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de carretons elevadors.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.  
 Guardar registre escrit.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Vessaments de productes químics: 
olis, disolvents, etc. 

Caigudes de persones al mateix nivell  B B MB 

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Quan es detecti un vessament, s'hauràn d'utilitzar els productes absrobents de que es disposa i els 
treballadors utilitzaran els equips de protecció individual que s'escaiguin: guants, protecció respiratòria, 
etc. 
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.02.01 Magatzem Brigada  
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència d'enllumenat d 'Emergència 
en algunes dependències i vies de 
pas. 

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat 
d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenta 
d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de la 
instal.lació elèctrica (quadres elèctrics 
de distribució, dispositius de tall). 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de les vies 
d'evacuació i sortides d'emergència.  

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  72 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Circulació de vehicles per l'interior 
del magatzem. 

Atropellaments o cops amb vehicles  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Els vehicles hauran de disposar d'avisador acústic de marxa enrera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant la circulació de vehicles per l 'interior de la nau s'hauran de tenir en compte, entre altres, les 
següents recomanacions:  
 - Les portes d'entrada han d'estar obertes (per evitar acumulació de CO)  
 - Els nivells d'i·luminació han de ser adequats per garantir bona visibilitat 
 - Estacionar els vehicles de manera que la sortida sempre es realitzi de cares, per evitar maniobres 
perilloses  (circulació marxa enrera)  
 - Els treballadors que van a peu no es situaran al voltant del vehicle quan aquest es disposi a iniciar 
qualsevol maniobra de moviment.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desordre a l'interior de la nau, 
obstacles al terra. 

Trepitjades sobre objectes  M B B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzemantge de productes 
químics: desincrustants, 
desatascadors, salfumant, etc.  

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Emmagatzemar els productes segons les instruccions del fabricant descrites en les fitxes de dades de 
seguretat, respectant les incompatibilitats.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar señal d'advertència de presencia de substancies químiques. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge de productes 
fitosanitaris sense protecció.  

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Instal·lar armari específic per emmagatzemar els productes fitosanitaris.  
 Només el personal autorizat tindrà accés als productes.  

 
 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  74 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge de productes 
químics: pintures, disolvents, coles, 
morters, etc. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Emmagatzemar els productes químics segons les instruccions descrites en les etiquetes i/o les fitxes 
de dades de seguretat dels productes.  
 Tenir en compte les incompatibilitats entre productes.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge i disposició de 
productes inflamables: gasolina 
(maquinaria jardineria), pintures, 
disolvents, gasoil, etc.  

Incendis. Factors d'inici  M A A  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Algunes recomanacions, són la instal·lació i utilització d 'armaris protegits amb una EI-15 com a mínim, 
amb capacitat màxima de líquid de 500L. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Estructura de les prestatgeries.  Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  

 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  75 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir un pla de manteniment de l'estat de les prestatgeries, que tingui en compte l'estabilitat i 
resistència, i guardar-ne registre escrit.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il.luminació d'Emergència: 
manteniment 

Incendis. Evacuació  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament  de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves 
periòdiques).  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il·luminació insuficient a l'interior del 
magatzem 

Xocs contra objectes immòbils  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò 
disposat al R.D. 486/1997. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manipulació Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 
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Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. 
Guardar registre escrit de la seva realització.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manteniment  Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació 
elèctrica.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

L'altell no disposa de barana Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels  
treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Mitjans de transport: transpalets, 
carros amb rodes, etc.  

Sobreesforços  B M B  

 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 
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Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació dels mitjans de 
transport. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les 

 
  
 TRANSPALETS: 
 - No es sobrecarregaran. Les càrregues transportades tindran la suficient estabilitat. Es tindrà especial 
compte en els encreuaments i curves. La visibilitat ha de ser sempre òptima. Els punts on, per  les 
maniobres dels  transpalets, existeixi risc més gran de col·lisió contra columnes, prestatgeries, etc. es 
protegirà convenientment. No es transportaran persones amb els transpalets. 
 -  S'evitarà especialment el bloqueig de passadissos, sortides i mitjans de protecció contra incendis.  
 - Es retiraran els palets i contenidors defectuosos o que no ofereixin garanties de resistència.  
 - S'estacionarà el carretó manual en el lloc previst a tal fi, frenada i amb les forquilles baixades. 
 - Abans d'utilitzar el transpalet es verificarà el seu estat. 
 - Les forquilles es centraran en el palet a transportar.  
 -  
 - 
no existeixen obstacles per a l'esmentada maniobra.  
 - Abans d'efectuar la maniobra de descàrrega es verificarà que no hi hagi ningú al voltant que pugui 
resultar atrapat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir en bon estat els eixos i les rodes dels carros. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

No hi han extintors suficients Incendis. Mitjans de protecció  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ordre i neteja de la instal.lació Caigudes de persones al mateix nivell  M M M  
 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  78 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i  
neteja". 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries paletitzades. Càrrega i 
descàrrega amb carretó elevador.  

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant les maniobres de càrrega i descàrrega de les prestatgeries s'evitaran els impactes contra la 
mateixa que podrien debilitar l'estructura tant a la base com en els perfils horitzonatals.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries, emmagatzematges en 
alçada. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, 
deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments 
excessius o inestables. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de carretons elevadors.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  79 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.  
 Guardar registre escrit.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de prestatges. Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Vessaments de productes químics: 
olis, disolvents, etc. 

Caigudes de persones al mateix nivell  B B MB 

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Quan es detecti un vessament, s'hauràn d'utilitzar els productes absrobents de que es disposa i els 
treballadors utilitzaran els equips de protecció individual que s'escaiguin: guants, protecció respiratòria, 
etc. 

 
 

 

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  80 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.02.02 Magatzem "Elèctrics" 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència d'enllumenat d 'Emergència 
en algunes dependències i vies de 
pas. 

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat 
d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenta 
d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de la 
instal.lació elèctrica (quadres elèctrics 
de distribució, dispositius de tall). 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de les vies 
d'evacuació i sortides d'emergència.  

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  81 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desordre a l'interior de la nau, 
obstacles al terra. 

Trepitjades sobre objectes  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il.luminació d'Emergència: 
manteniment 

Incendis. Evacuació  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament  de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves 
periòdiques).  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il·luminació insuficient a l'interior del 
magatzem 

Xocs contra objectes immòbils  M B B  

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  82 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò 
disposat al R.D. 486/1997. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manipulació Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. 
Guardar registre escrit de la seva realització.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manteniment  Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació 
elèctrica.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

L'altell no disposa de barana Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  83 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels  
treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

No hi han extintors suficients Incendis. Mitjans de protecció  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ordre i neteja de la instal.lació Caigudes de persones al mateix nivell  M M M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i  
neteja". 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries, emmagatzematges en 
alçada. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  

 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  84 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, 
deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments 
excessius o inestables. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de prestatges. Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 
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Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.02.03 Magatzems Jardiners  
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència d'enllumenat d 'Emergència 
en algunes dependències i vies de 
pas. 

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat 
d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenta 
d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de la 
instal.lació elèctrica (quadres elèctrics 
de distribució, dispositius de tall). 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de les vies 
d'evacuació i sortides d'emergència.  

Incendis. Evacuació  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Circulació de vehicles per l'interior 
del magatzem. 

Atropellaments o cops amb vehicles  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Els vehicles hauran de disposar d'avisador acústic de marxa enrera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant la circulació de vehicles per l 'interior de la nau s'hauran de tenir en compte, entre altres, les 
següents recomanacions:  
 - Les portes d'entrada han d'estar obertes (per evitar acumulació de CO)  
 - Els nivells d'i·luminació han de ser adequats per garantir bona visibilitat 
 - Estacionar els vehicles de manera que la sortida sempre es realitzi de cares, per evitar maniobres 
perilloses  (circulació marxa enrera)  
 - Els treballadors que van a peu no es situaran al voltant del vehicle quan aquest es disposi a iniciar 
qualsevol maniobra de moviment.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desordre a l'interior de la nau, 
obstacles al terra. 

Trepitjades sobre objectes  M B B  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzemantge de productes 
químics: desincrustants, 
desatascadors, salfumant, etc.  

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Emmagatzemar els productes segons les instruccions del fabricant descrites en les fitxes de dades de 
seguretat, respectant les incompatibilitats.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar señal d'advertència de presencia de substancies químiques. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge de productes 
fitosanitaris sense protecció.  

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Instal·lar armari específic per emmagatzemar els productes fitosanitaris.  
 Només el personal autorizat tindrà accés als productes.  
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge de productes 
químics: pintures, disolvents, coles, 
morters, etc. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Emmagatzemar els productes químics segons les instruccions descrites en les etiquetes i/o les fitxes 
de dades de seguretat dels productes.  
 Tenir en compte les incompatibilitats entre productes.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Emmagatzematge i disposició de 
productes inflamables: gasolina 
(maquinaria jardineria), pintures, 
disolvents, gasoil, etc.  

Incendis. Factors d'inici  M A A  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Algunes recomanacions, són la instal·lació i utilització d 'armaris protegits amb una EI-15 com a mínim, 
amb capacitat màxima de líquid de 500L. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Estructura de les prestatgeries.  Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir un pla de manteniment de l'estat de les prestatgeries, que tingui en compte l'estabilitat i 
resistència, i guardar-ne registre escrit.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il.luminació d'Emergència: 
manteniment 

Incendis. Evacuació  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament  de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves 
periòdiques).  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il·luminació insuficient a l'interior del 
magatzem 

Xocs contra objectes immòbils  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò 
disposat al R.D. 486/1997. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manipulació Exposició a contactes elèctrics  B A M  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. 
Guardar registre escrit de la seva realització.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manteniment  Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació 
elèctrica.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

L'altell no disposa de barana Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels  
treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Mitjans de transport: transpalets, 
carros amb rodes, etc.  

Sobreesforços  B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació dels mitjans de 
transport. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre les 

 
  
 TRANSPALETS: 
 - No es sobrecarregaran. Les càrregues transportades tindran la suficient estabilitat. Es tindrà especial 
compte en els encreuaments i curves. La visibilitat ha de ser sempre òptima. Els punts on, per  les 
maniobres dels  transpalets, existeixi risc més gran de col·lisió contra columnes, prestatgeries, etc. es 
protegirà convenientment. No es transportaran persones amb els transpalets. 
 -  S'evitarà especialment el bloqueig de passadissos, sortides i mitjans de protecció contra incendis.  
 - Es retiraran els palets i contenidors defectuosos o que no ofereixin garanties de resistència.  
 - S'estacionarà el carretó manual en el lloc previst a tal fi, frenada i amb les forquilles baixades. 
 - Abans d'utilitzar el transpalet es verificarà el seu estat.  
 - Les forquilles es centraran en el palet a transportar.  
 -  
 - 
no existeixen obstacles per a l'esmentada maniobra.  
 - Abans d'efectuar la maniobra de descàrrega es verificarà que no hi hagi ningú al voltant que pugui 
resultar atrapat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir en bon estat els eixos i les rodes dels carros. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

No hi han extintors suficients Incendis. Mitjans de protecció  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ordre i neteja de la instal.lació Caigudes de persones al mateix nivell  M M M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i  
neteja". 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries paletitzades. Càrrega i 
descàrrega amb carretó elevador.  

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Durant les maniobres de càrrega i descàrrega de les prestatgeries s'evitaran els impactes contra la 
mateixa que podrien debilitar l'estructura tant a la base com en els perfils horitzonatals.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries, emmagatzematges en 
alçada. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, 
deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments 
excessius o inestables. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de carretons elevadors.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.  
 Guardar registre escrit.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de prestatges. Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Vessaments de productes químics: 
olis, disolvents, etc. 

Caigudes de persones al mateix nivell  B B MB 

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Quan es detecti un vessament, s'hauràn d'utilitzar els productes absrobents de que es disposa i els 
treballadors utilitzaran els equips de protecció individual que s'escaiguin: guants, protecció respiratòria, 
etc. 
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.02.03.01 Magatzem 1  
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència d'enllumenat d 'Emergència 
en algunes dependències i vies de 
pas. 

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat 
d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenta 
d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de la 
instal.lació elèctrica (quadres elèctrics 
de distribució, dispositius de tall). 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de les vies 
d'evacuació i sortides d'emergència.  

Incendis. Evacuació  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desordre a l'interior de la nau, 
obstacles al terra. 

Trepitjades sobre objectes  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il.luminació d'Emergència: 
manteniment 

Incendis. Evacuació  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament  de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves 
periòdiques).  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il·luminació insuficient a l'interior del 
magatzem 

Xocs contra objectes immòbils  M B B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò 
disposat al R.D. 486/1997. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manipulació Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. 
Guardar registre escrit de la seva realització.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manteniment  Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació 
elèctrica.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

L'altell no disposa de barana Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  97 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels  
treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

No hi han extintors suficients Incendis. Mitjans de protecció  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ordre i neteja de la instal.lació Caigudes de persones al mateix nivell  M M M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i  
neteja". 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries, emmagatzematges en 
alçada. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  

 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  98 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, 
deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments 
excessius o inestables. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de prestatges. Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  99 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.02.03.02 Magatzem 2 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència d'enllumenat d 'Emergència 
en algunes dependències i vies de 
pas. 

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
En totes les estances on hi puguin haver treballadors haurà d'existir el corresponent enllumenat 
d'emergència. S'hauran de realitzar la inspecció i un correcte manteniment del sistema d'enllumenta 
d'emergència. Veure l'annex "Enllumenat d'emergència".  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de la 
instal.lació elèctrica (quadres elèctrics 
de distribució, dispositius de tall). 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col.locar senyalització d'avertència de risc elèctric sobre els quadres elèctrics.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència de senyalització de les vies 
d'evacuació i sortides d'emergència.  

Incendis. Evacuació  B A M  

 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  100 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Les vies i sortides específiques d'evacuació hauran de senyalitzar-se conforme s'estableix en el R.D: 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Aquesta senyalització haurà de fixar-se en llocs adequats i ser duradera.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desordre a l'interior de la nau, 
obstacles al terra. 

Trepitjades sobre objectes  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'ha de procurar mantenir les zones de pas totalment lliures d'obstacles.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il.luminació d'Emergència: 
manteniment 

Incendis. Evacuació  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament  de la instal.lació de l'enllumenat d'emergència (fer proves 
periòdiques).  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesures d'organització i 
control 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Il·luminació insuficient a l'interior del 
magatzem 

Xocs contra objectes immòbils  M B B  

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  101 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Garantir la il·luminació del lloc de treball per tal de que hi hagi un nivell de lux adequat en relació a allò 
disposat al R.D. 486/1997. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manipulació Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Accés i manipulació de la instal.lació elèctrica només per personal autoritzat i degudament format. 
Guardar registre escrit de la seva realització.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació elèctrica: manteniment  Exposició a contactes elèctrics  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica del correcte funcionament dels dispositius de seguretat (diferencials) de la instal·lació 
elèctrica.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

L'altell no disposa de barana Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  102 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'haurà d'instal·lar una barana a l'altell com a protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat dels  
treballadors que ocasionalment hagin d'accedir-hi. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació d'equips de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

No hi han extintors suficients Incendis. Mitjans de protecció  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
És necessari instal·lar els equips d'extinció d'incendis segons normativa.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ordre i neteja de la instal.lació Caigudes de persones al mateix nivell  M M M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Respectar les zones de pas per tal de permetre la circulació pel magatzem. Veure l'annex "Ordre i  
neteja". 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries, emmagatzematges en 
alçada. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B A M  

 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  103 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'han de mantenir els prestatges en bon estat, les possibles anomalies a l'estructura (cops, 
deformacions...) es repararan, garantint la seva estabilitat. Caldrà evitar sobrecàrregues, apilaments 
excessius o inestables. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de prestatges. Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Revisió periòdica de l'estat de les prestageries.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  104 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.03.01 Jardiners 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Aplicació de productes fitosanitaris.  Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir normes/instruccions de seguretat.  
 Facilitar informació i formació al personal afectat.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual de les víes respiratòries adequats i homologats als  
productes químics a manipular. Es recomana màscara facial complerta amb filtres ABEK2P3R  
 Registrar el lliurament i comprovar l'ús.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
El personal que participin de forma directa en l 'aplicació o manipulació de productes fi tosanitaris 
(que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics d'acord amb el 
Reial decret 255/2003) estan obligats a disposar de carnet de nivell bàsic, i si hi ha personal al seu 
càrrec caldrà que tinguin el carnet de nivell qualificat.  
  
 Aquest carnet s'ha de renovar cada 10 anys. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Circulació per zones amb risc de 
caiguda d'objectes.  

Caigudes d'objectes despresos  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar protecció perimetral (tanques) al voltant de la zona de treball.  

 
 

 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  105 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar casc de seguretat.  
 Registrar l'entrega i comprobar el seu ús. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar senyal d'advertencia del risc de caiguda d'objectes.  
 Col·locar senyal d'obligació de l'ús del casc. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desbrossadora Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
- Asegurar-se de que la resta d'operaris no s'apropin mentres duren les tasques de desbrossat.  
 - Si són més d'un els operaris que estan desbrossant hi haurà d'haver una distancia de seguretat 
suficient entre ells, per garantir la seguretat contra les projeccions. Alguns fabricants recomanen 
15m. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Maquinaria de jardineria: 
 - Motoserres  
 - Retallavores. 
 - Desbrossadores. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats: ulleres, pantalla facial, roba de protecció i 
guants contra agresions mecàniques 
 Registrar el lliurament i comprobar l'ús.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Maquinaria de jardineria: 
 - Segadora. 
 - Tractor 
 - ... 

Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  106 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
No forçar els equips per sobre dels seus límits, que marca el fabricant. 
 Mantenir en bon estat els vehicles de l'empresa.  
  
 Renovar periodicament la formació sobre la correcta conducció dels vehicles.  
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Maquinaria de jardineria: 
 - Tallagespa 
 - Motoserres  
 - Retallavores  
 - Desbrossadores 
 - ... 

Malaltia professional produïda per agents 
físics. Vibracions  

  *  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir normes de treball segures i informar als treballadors.  
  
 Algunes recomanacions són: 
 No agafar amb excesiva força els mànecs de les eines.  
 Treballant dempeus flexionar els genolls, ja que aixó redueix la transmissió de vibracions a la resta 
del cos. 
 Mantenir calentes i seques les extremitats exposades a les vibracions.  
 Exercicis d'estiraments.  
  
 Es important establir pauses durant les operacions amb eines que generin vibracions.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Maquinaria de jardineria: 
 - Tallagespa 
 - Motoserres  
 - Retallavores  
 - Desbrossadores 
 - Trituradora 
 - ... 

Malaltia professional produïda per agents 
físics. Soroll  

  *  

 

 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  107 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar protecció auditiva. 
 Registrar l'entrega i comprovar l'ús.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Operacions de recollida i càrrega de 
restes de poda a la caixa del camió, 
remolc, etc. En ocasions l'operari  es 
situa a dalt del vehicle per col·locar 
bé la càrrega. 

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
S'evitarà accedir a la caixa, en el seu defecte, si s 'ha de romandre a l'interior de la caixa del vehicle 
de transport durant la càrrega de les restes de poda, el treballador haurà d'anar creant una zona 
nèta de restes al seu voltant.  
 En cap cas es trepitjaran les restes de posa ja acumulades. 
 a mesura que la caixa quedi plena, el treballador es retirarà baixant del vehicle pels llocs i de forma 
adequada. 
 Un cop la caixa estigui plena no s'accedirà a ella. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Picades, mossegades d'insectes i/o 
animals. 

Accidents causats per éssers vius  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures d'actuació en el cas de picades i/o mossegades 
d'insectes o altres animals i informar als treballadors. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip. 
 Disposar de registre escrit de les inspeccions.  

 
 

 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  108 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Estabilitzar correctament l'equip i comprobar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i formar i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs de poda. Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir normes/instruccions de seguretat.  
 Facilitar informació i i formació al personal afectat.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de carretons elevadors.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.  
 Guardar registre escrit.  

 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i formar i informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de màquines-eines 
portàtils. Moles radials, polidores, 
taladres, etc. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 
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Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar ulleres anti projeccions per a la realització d'aquestes tasques. Vetllar per la seva 
utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció 
subministrats. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vetllar per una correcta adecuació de les ulleres seleccionades per a totes les tasques realitzades. 
Disposar si s'escau de diferents tipus d'ulleres i pantalles de protecció per a abastar les necessitats de 
protecció derivades de les diverses tasques realitzades. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als operaris dels riscos de projeccions derivats de l'ús de radials i de les mesures 
preventives en vigor.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.03.02 Brigada 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Caigudes durant la instal·lació de 
proteccions col·lectives contra la 
caiguda de persones a diferent nivell.  

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar arnesos de seguretat i els complements auxiliars necessaris per a la seva utilització als  
treballadors. 
 Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de 
protecció subministrats. 

 
 

 
Tipus Mesura Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre el risc de caiguda a diferent nivell i l'aplicació de les seves 
mesures de protecció individual. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Circulació a peu de personal en 
presència de camions o vehicles.  

Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar roba de treball d'alta visibilitat dotada d'elements reflectants, o bé i com a mínim, armilles 
reflectants als treballadors que intervinguin a l'àrea de treball on pugui trobar-s'hi maquinària rodada o 
vehicles en circulació.  
 Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de 
protecció subministrats. 

 
 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  111 de 135 

Empresa certificada segons les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i  informar als treballadors de l'obligatorietat d 'ús de roba d'alta visibilitat i reflectant a les zones 
de treball on pugui intervindre maquinària rodant. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Circulació per zones amb risc de 
caiguda d'objectes.  

Caigudes d'objectes despresos  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es recomana col·locar xarxes de protecció per evitar la caiguda d'objectes.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar casc de seguretat.  
 Registrar l'entrega i comprobar el seu ús. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Col·locar senyal d'advertencia del risc de caiguda d'objectes.  
 Col·locar senyal d'obligació de l'ús del casc. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Col·locació de material ceràmic 
 

Fatiga postural  B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar genolleres.  
 Registrar l'entrega i comprovar l'ús.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Evitar estar molta estona en la mateixa posició.  
 Canviar de feines periódicament, evitant la fatiga muscular de una zona en concret.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Connexions elèctriques provisionals. 
Excessos de cablejat elèctric.  

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar al personal adscrit a tasques de manteniment de la conveniència de vetllar per la no 
proliferació de connexions elèctriques improvisades així com de l 'acumulació de cables allargadors de 
diferent tipus i el seu ús adequat per a veitar-ne els diferents riscos derivats.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desplaçaments amb vehícle: 
accidents in itinere.  

Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Seguir el programa de manteniment del vehícle que estableix el fabricant  i/o mecànic autoritzat. Fer 
les revisions periòdiques reglamentaries que estableix la  I.T.V.  
 Veure l'annex "Conductors".  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Altres no especificades  Abans 6 mesos Alcalde  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Seguir les recomanacions de l'annex "Accidents In Itinere".  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Eines elèctriques, aparells elèctrics.  Exposició a contactes elèctrics , cops/talls 
per objectes o eines. 

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es formarà al personal sobre l'ús dels aparells elèctrics. El personal ha de tenir la formació necessària 
per a portar a terme aquesta activitat, així com muntar els dispositius protectors correctes i en el seu 
cas, utilitzar els equips de protecció individual necessaris. 
  
 Precaucions bàsiques en l'ús d'aparells elèctrics:  
  
 Evitar que es danyin els conductors elèctrics, protegint-los especialment contra:agents químics, 
cremades, talls,... El cablejat d'alimentació es manipularà amb precaució.  
  
 Evitar posar els equips elèctrics en llocs humits.  
  
 Es comunicarà inmediatament  qualsevol anomalia que es detecti, a fi que sigui corregida per el 
personal especialitzat. cas d'averia o incident es tallarà la corrent elèctrica com a primera mesura.  
  
 Es maniobrarà solament pels comandaments previstos per a tal fi previstos per el fabricant.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Els equips han de seguir rigurosament les normes de conservació i  manteniment que indica el 
fabricant. 
 Es programarà un manteniment periòdic i revisions de l'estat de les eines.  
 Hauran d'existir normes internes sobre el treball segur amb aquestes màquines. 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

En feines puntuals es donen casos de 
postures forçades que 
intermitentment poden allargar-se de 
forma notòria. 

Fatiga postural  B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formació i  informació al treballador de la conveniència de no mantenir postures forçades de forma 
sostinguda, realitzant canvis organitzatius en el decurs de les tasques per aconseguir fer variar les 
postures de treball.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formació i informació als comandaments intermitjos i als responsables tècnics de la conveniència de 
realitzar canvis organitzatius sempre que sigui necessari amb l'objectu de  minimitzar l'efecte de les 
postures forçades en aquelles tasques en les que puntualment es puguin donar. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equips de treball (màquines del taller). Altres  M M M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formació i informació sobre els riscos i mesures preventives de totes les màquines existents al taller, 
així com els equips de protecció individual a utilitzar. 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Exposició a ambients amb pols. Malaltia professional produïda per agents 
químics  

  *  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: màscares filtrans de pols 
 Registrar l'entrega i comprobar el seu ús. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Interacció i utilització de productes 
químics. Presència en zones on 
s'utilitzin productes químics. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors de la forma correcta d'utilització d'aquests productes segons les 
necessitats de cada zona d'intervenció, els riscos que comporta la seva utilització i les mesures i 
equips de protecció que cal utilitzar per a la seva prevenció, d'acord amb la fitxa de seguretat de cada 
producte. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Obtindre les fitxes de seguretat de tots els productes químics utilitzats per a conèixer els riscos 
específics de cada producte i aplicar les mesures preventives descrites a les mateixes.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Intervencions de manteniment en 
equips, sistemes i instal·lacions 
concretes, per a les que s'hagi 
elaborat procediments de treball 
específics. 

Altres  M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre el contingut dels procediments de treball específics que es 
realitzin sobre tasques concretes i  que puguin trobar-se dins l 'àmbit de les seves competències 
professionals. Vetllar per la seva aplicació efectiva així com per a la seva actualització en funció de 
possibles canvis tècnics o organitzatius que els puguin afectar.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació d'olis i greixos industrials. 
Manipulació puntual de productes 
químics d'ús específic. 

Malaltia professional produïda per agents 
químics  

B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Utilitzar guants de protecció adequats quan es realitzin tasques que impliquin la manipulació d'olis i  
greixos industrials. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 1 any Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar al personal dels riscos higiènics inherents a la manipulació d'olis i greixos industrials.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors de la forma correcta d'utilització dels productes químics d'ús 
específic, els riscos que comporta la seva utilització i les mesures i equips de protecció que cal utilitzar 
per a la seva prevenció segons la fitxa de seguretat de cada producte.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de manual de càrregues 
o altres materials pesats. 

Cops/talls per objectes o eines . Caiguda 
d'objectes en manipulació.  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar als treballadors guants i botes de qualitat adaptada a les tasques que puguin realitzar. 
Vetllar per la utilització efectiva d'aquests equips. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre l'obligatorietat existent d'ús d'aquests equips. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de planxes, cossos de 
màquina, tubs i altres elements 
metàl·lics o plàstics tallants i  
punxants. 

Cops/talls per objectes o eines . Caiguda 
d'objectes en manipulació.  

M M M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar als treballadors guants i botes de qualitat adaptada a les tasques que puguin realitzar. 
Vetllar per la utilització efectiva d'aquests equips. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre l'obligatorietat existent d'ús d'aquests equips. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació manual de materials 
diversos com peces metàl·liques, 
utillatges, eines, etc. 

Sobreesforços  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vetllar per una progressiva disminució de la manipulació manual de càrregues en favor de la 
manipulació mecànica de les mateixes, millorant i ampliant els mitjans mecànics existents.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors per a la realització correcta de la manipulació de càrregues així com 
de la necessitat d'utilitzar mitjans mecànics per a la realització d'aquestes tasques sempre que això 
sigui possible. 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Obertures en edificis. Claraboies, 
obertures per a ascensors i altres 
serveis, balcons sense baranes, etc.  

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre el risc de caiguda a diferent nivell i l'aplicació de les seves 
mesures de protecció col·lectiva.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip. 
 Disposar de registre escrit de les inspeccions.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Estabilitzar correctament l'equip i comprobar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i formar i informar als treballadors.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Realització de tot tipus de treballs 
diversos: muntatge i desmuntatge 
d'escenaris, preparació de tot tipus 
d'esdeveniments (musicals, esportius, 
etc.)  

Cops/talls per objectes o eines  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Seran d'aplicació les mesures descrites en els factors de risc de la secció TREBALLS EXTERNS del 
present informe. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Risc de contacte amb els diferents 
productes químics utilitzats per pintar 
a la via pública. Dissolvents, pintures, 
etc.. 
 Manca de les fitxes de dades de 
seguretat i d'etiquetatge dels 
envasos. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Tots els productes químics hauran d'estar en el seu envàs original correctament etiquetat.  
 Les fitxes de dades de seguretat de cada producte han d'estar a disposició dels treballadors per a ser 
consultades en cas necessari. 
 Es proporcionaran els equips de protecció individual (guants, mascaretes, roba de treball) en funció de 
la tipologia dels productes i de les tècniques d'aplicació. L 'entrega dels EPI's ha d 'estar documentada i  
signada per cada treballador. Proporcionar la formació necessària per a la seva correcte utilització.  
 Es respectaran les condicions d'emmagatzematge dels productes tinguent en compte les 
incompatibilitats i les condicions termohigromètriques.  
 Per les feines de pintura amb màquina s'utilitzaran les mascaretes amb filtre de vapors orgànics. Evitar 
treballar a les hores centrals del dia o en diez molt calorosos.  

 
 

 

Tipus Mesura Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Adequació de llocs de 
treball 

Abans 6 mesos Alcalde  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Realitzar un estudi de tots els  productes químics utilitzats i fer els amidaments higiènics corresponent 
segons normativa. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Mesurament higiènic 
d'agents químics 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Soldadura elèctrica.  Contactes tèrmics  M A A  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre les instruccions a seguir en operacions de soldadura elèctrica:  
 - les precaucions a tenir en compte durant la seva utilització,  
 - equips de protecció individual i roba de treball a utilitzar,  
 - estat dels elements elèctrics que intervenen (màquina de soldar, endolls, cablejat, pinça, posada a 
terra, etc.)  
 - neteja de residus la zona abans d´iniciar els treballs,  
 - mesures contra incendis,  
 - mesures de protecció de llocs de pas i llocs de treball propers,  
 - ventilació i aspiració de contaminants,   
 i sobre els riscos genertas en la soldadura així com les mesures preventives en cada cas.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Tasques de manteniment en 
sistemes de fluïds presuritzats. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar als treballadors guants de seguretat i ulleres contra projeccions de qualitat adaptada a les 
tasques que puguin realitzar. Vetllar per la utilització efectiva d'aquests equips. 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre els procediments de treball a aplicar en les intervencions en 
sistemes presuritzats, amb l'objectiu de no intervindre en els mateixos quan aquests estiguin sotmesos 
a pressió. En el cas d'equips que puguin mantenir pressions residuals una vegada aturats, com és el cas 
de les premses de melamina, es concretarà per a cada equip la forma de procedir per tal de fer 
l'operació en condicions de seguretat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs a l'interior de rases.  Caigudes de persones al mateix nivell  B B MB 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura realització de feines en 
l'interior de rases. Propocionar als treballadors, mitjançant documentació escrita, la informació sobre 

specte. 
  
 Entre altres aspectos s'haurà de tenir en compte el següent:  
 - Les rases de 1,5m de profunditat s'entibaran en funció del tipus de terreny per evitar un 
desprendiment de material a l'interior.  
 - Evitar la circulació de vehicles aprop de la coronació de la rasa. 
 - L'accés a l 'interior es realitzarà de forma segura mitjançant escales manuals correctament 
instal·lades 
  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vigilar durant la circulació per l 'interior de les rases, no ensopegar amb arrels, cables, ...  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs de paleteria.  Cops/talls per objectes o eines  M M M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar guants de seguretat contra agresions mecàniques i impermeables.  
 Registrar l'entrega i comprobar el seu ús. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs de paleteria: fer regates, ús 
de radials, taladres, etc.  

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual homologats i adequats: protecció ocular i/o facial.  
 Registrar l'entrega i comprobar el seu ús. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de carretons elevadors.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.  
 Guardar registre escrit.  

 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i formar i informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de la rana per nivellar el sól.  Atrapada per o entre objectes  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats: calçat amb puntera reforçada.  
 Registrar el lliurament i comprovar el seu ús. 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura manipulació d'aquest 
equip segons el manual d'instruccions del fabricant. Propocionar als treballadors, mitjançant 
documentació escrita, la informació sobre les normes i/o instrucc  
  
 Posar atenció durant l'ús, vigilant en tot moment la col·locació dels peus. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de productes químics diversos.  Malaltia professional produïda per agents 
químics  

B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors de la forma correcta d'utilització dels productes químics utilitzats, els  
riscos que comporta la seva utilització i les mesures i equips de protecció que cal utilitzar per a la seva 
prevenció, segons la fitxa de seguretat de cada producte. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de soldador de gas butà. Incendis. Factors d'inici  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
No deixar el soldador encès al costat de productes inflamables i/o combustibles.  
 Comprobar la data de caducitat de les gomes. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització d'eines manuals. Cops/talls per objectes o eines  M M M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors de la conveniència de mantenir les eines manuals en bon estat, així 
com d'utilitzar-les exclusivament per a l'ús per al que han estat concebudes. 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització d'escales manuals o de 
tisora. 

Caigudes de persones a diferent nivell , 
exposició a contactes elèctrics.  

M A A  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Es formarà al treballador sobre el correcte ús de les escales manuals o de tisora. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 3 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre la correcta utilització i manteniment de les escales de mà.  
  
  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 3 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir un programa de revisions i manteniment de les escales de mà i de tisora, revisant l'estat dels  
graons, dels travessers, dispositius de fixació, etc.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 3 mesos Alcalde  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir un programa de revisions i manteniment de les escales de mà i de tisora, revisant l'estat dels  
graons, dels travessers, dispositius de fixació... Guardar registre escrit de la seva realització.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de bastides, escales de mà 
i plataformes de treball provisionals.  

Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar arnesos de seguretat i els complements auxiliars necessaris per a la seva utilització als  
treballadors. 
 Vetllar per la seva utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de 
protecció subministrats. 

 
 

 
Tipus Mesura Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors sobre el risc de caiguda a diferent nivell i l'aplicació de les seves 
mesures de protecció individual. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de coles, vernissos, 
additius i altres productes per a 
treballs específics.  

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  M M M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als  treballadors de la forma correcta d'utilització d'aquests productes, els riscos que 
comporta la seva utilització i les mesures i equips de protecció que cal utilitzar per a la seva prevenció.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Obtindre les fitxes de seguretat de tots els productes químics utilitzats per a conèixer els riscos 
específics de cada producte i aplicar les seves mesures preventives.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de màquines o equips 
elèctrics. 

Exposició a contactes elèctrics  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Si algun aparell elèctric o màquina no funciona correctament, s'avisarà al servei tècnic corresponent, 
posant fora de servei l'equip i advertint d'aquesta circumstància.  
 Cal evitar acumulacions i esquitxades d'aigua a les màquines elèctriques.  
 No sobrecarregar les preses de corrent; evitar connectar diversos equips en una mateixa presa.  
 No netejar les preses de corrent o parts d'aparells elèctrics amb draps mullats. 
 No manipular les màquines elèctriques estant descalçat o amb les mans molles o humides.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de màquines-eines 
portàtils. Moles radials, polidores, 
taladres, etc. 

Cops/talls per objectes o eines  M M M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors dels riscos derivats en la utilització de radials, taladres, etc i de les 
mesures preventives en cada cas. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors i  als operaris de nova incorporació en aquesta secció dels riscos de 
talls derivats de l'ús de radials, taladres, etc i de les mesures preventives en vigor.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de màquines-eines 
portàtils. Moles radials, polidores, 
taladres, etc. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar ulleres anti projeccions per a la realització d'aquestes tasques. Vetllar per la seva 
utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció 
subministrats. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vetllar per una correcta adecuació de les ulleres seleccionades per a totes les tasques realitzades. 
Disposar si s'escau de diferents tipus d'ulleres i pantalles de protecció per a abastar les necessitats de 
protecció derivades de les diverses tasques realitzades. 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als operaris dels riscos de projeccions derivats de l'ús de radials i de les mesures 
preventives en vigor.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de prestatgeries i  
emmagatzematge de recanvis.  

Caigudes d'objectes en manipulació  M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors de la correcta disposició de materials a les prestatgeries, així com en 
la realització d'apilaments segurs.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als treballadors per a la realització correcta de la manipulació de càrregues.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 07.03.03 Electricistes  
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Plataforma elevadora.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Mantenir al dia les inspeccions que marca el fabricant de l'equip. 
 Disposar de registre escrit de les inspeccions.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Estabilitzar correctament l'equip i comprobar abans de l'inici dels treballs la col·locació correcta.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir instruccions i/o normes segures d'ús i formar i informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Realització de tot tipus de treballs 
diversos: muntatge i desmuntatge 
d'escenaris, preparació de tot tipus 
d'esdeveniments (musicals, esportius, 
etc.)  

Cops/talls per objectes o eines  M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Seran d'aplicació les mesures descrites en els factors de risc de la secció TREBALLS EXTERNS del 
present informe. 

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs en alçada (reparacions, etc...)  Caigudes de persones a diferent nivell  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir normes/instruccions de seguretat.  
 Facilitar informació i i formació al personal afectat.  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballs i maniobres en instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió. 

Exposició a contactes elèctrics  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar equips de protecció individual adequats i homologats contra riscos eléctrics: guants, 
protecció facial, calçat, roba.  
 Registrar l'entrega i comprobar el seu ús. 

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar als  treballadors sobre les técniques i procediments de treball segur amb presència de risc 
elèctric, segons normativa vigent.  
  
 Renovar la formació periodicament. Es recomana cada tres anys. 

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Per a determinats treballs, s'haurà de tenir en compte el quadre resum de la formació/capacitació 
mínima dels treballadors del RD 614/2001 i es s'hauran de seguir les normes de seguretat establertes 
en la normativa per a determinats treballs. 
 Disposar de registre escrit de l'autorització als treballadors per treure i posar la tensió. 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries per a la correcta i segura realització dels treballs en 
instal·lacions elèctriques.  
 Informar als treballadors.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Redactar instrucció de treball amb presencia de risc elèctric.  
 Informar als treballadors.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de carretons elevadors.  Atrapada per bolcada de màquines o 
vehicles  

B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Realitzar els manteniments de l'equip segons el manual d'instruccions del fabricant.  
 Guardar registre escrit.  

 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Establir les instruccions i/o normes segures sobre l'ús i manteniment d'aquest equip segons manual 
d'instruccions i formar i informar als treballadors.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ús de soldador de gas butà. Incendis. Factors d'inici  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
No deixar el soldador encès al costat de productes inflamables i/o combustibles.  
 Comprobar la data de caducitat de les gomes. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de màquines-eines 
portàtils. Moles radials, polidores, 
taladres, etc. 

Projecció de fragments o partícules o 
esquitxades  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Proporcionar ulleres anti projeccions per a la realització d'aquestes tasques. Vetllar per la seva 
utilització efectiva i establir un programa de manteniment i control dels equips de protecció 
subministrats. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Vetllar per una correcta adecuació de les ulleres seleccionades per a totes les tasques realitzades. 
Disposar si s'escau de diferents tipus d'ulleres i pantalles de protecció per a abastar les necessitats de 
protecció derivades de les diverses tasques realitzades. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Equips de protecció 
individual 

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 21/10/2021  
 
Formar i informar als operaris dels riscos de projeccions derivats de l'ús de radials i de les mesures 
preventives en vigor.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  
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7. CONSIDERACIONS FINALS  
 
El contingut del present informe d'Avaluació dels Riscos Laborals  compleix amb els requisits establerts a 
l'article 23 de la LPRL i article 7 del RSP. 
 
Per donar compliment al dret d'informació, consulta i participació dels treballadors, l 'empresari o la 
persona en qui aquest delegui, haurà de posar en coneixement dels Delegats de Prevenció o, si no n'hi ha, 
dels representants dels treballadors, el contingut del present document de l'Avaluació dels Riscos Laborals.  
 
L'Avaluació dels Riscos Laborals ha de prendre en consideració la possible presència de treballadors 
especialment sensibles, d'acord amb l'estat biològic o característiques personals posades en coneixement 
de ASPY Prevención. 
 
Per això, han de comunicar-se a ASPY Prevención per part de l'empresari, dels Delegats de Prevenció o 
dels propis treballadors la concu rrència al centre de treball de menors d'edat, dones gestants o en període 
de lactància, o persones que poguessin presentar una major sensibilitat al risc, podent suposar un perill per 
a si mateixos, per als altres treballadors o per a altres persones rela cionades amb l'empresa.  
 
En coherència amb el valor assumit de la igualtat de gènere, totes les denominacions que en el present 
Informe fan referència a llocs de treball dins de l'empresa i s'efectuen en gènere masculí, quan no hagin 
estat substituïdes per termes genèrics, s'entendran fetes indistintament en gènere femení o masculí, 
segons el sexe del titular que els exerceixi. 
 
Aquest document, d'acord amb l'art. 16 de la LPRL i els articles 4 i 6 del RSP, deurà revisar-se 
periòdicament i, fonamentalment, quan així ho estableixi una disposició específica, quan canviïn les 
condicions de treball, quan s'incorporin nous equips de treball, substàncies químiques, treballadors 
especialment sensibles a les condicions del lloc, treballadores embarassades, en períod e de lactància, 
menors o quan es detectin danys a la salut dels treballadors. 
 
L'empresa ha d'assumir, directament i sota la seva total responsabilitat, l'execució i posada en pràctica de 
les mesures preventives propostes en l'avaluació dels riscos, que deuran planificar-se establint prioritats 
d'acord amb la magnitud del risc i nombre de persones exposades, assignant els mitjans materials 
necessaris i responsables de la seva execució i control, així com els recursos econòmics precisos.  
 
Així mateix, aquest document ha de ser complementat per l 'Empresa assignant les persones que seran 
responsables de la implantació de les mesures preventives en la data concreta que es determinin, tenint en 
compte les orientacions proposades per ASPY Prevención i recollides en aquest. 
 
Com vulgui que el cost especificat és orientatiu i aproximat, en el mateix informe s'ha previst la possibilitat 
que puguin recollir-se els costos reals derivats de la implantació i/o compliment de les diferents mesures 
preventives, tenint en compte que en molts casos requeriran de pressupostos específics.  
 
La present avaluació de riscos es basa en la informació facilitada per l'empresa, és a dir, per l'empresari i  
per aquelles persones o comandaments en els qui hagi delegat, sense perjudici de la  facilitada pels propis 
treballadors i pels delegats de prevenció, en cas d'haver-los. 
 
Aquesta informació ha d'incloure, tant les operacions habituals com aquelles que no siguin rutinàries 
(manteniment, neteja, solució d 'embussos o incidències, substitució de components i qualsevol altra 
operació esporàdica). 
 
L'empresari i la seva línia jeràrquica són els majors coneixedors de l'activitat empresarial i, per tant, són els  
responsables que totes les tasques i operacions estiguin contemplades. Aquesta respon sabilitat no és 
transferible al tècnic de prevenció, que té una funció d'assessorament. L'empresari ha d'assegurar-se que 

que s'utilitzen. 
 
No pot exigir-se al tècnic una labor de recerca o esbrinament d'aspectes que són coneguts per 
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l'empresari. Tampoc sobre aspectes de manteniment com el grau de desgast dels components, de 
resistència dels materials, de reposició de peces o de reparació d'avaries. 
 
Per això, l 'omissió o ocultació d'informació implica responsabilitat empresarial i no pot ser al·legada com a 
eximent o atenuant per part de l'empresari . 
 
La recepció i acceptació de l 'Avaluació de Riscos implica la conformitat de l 'empresari amb què e l 
contingut d'aquest és complet, i s 'ajusta a les seves necessitats. Qualsevol absència o deficiència ha de ser 
comunicada en el termini de15 dies hàbils i per escrit al tècnic perquè es procedeixi a la seva esmena, 
entenent-se que, de no fer observacions, considerarà l'informe correcte, acceptant tots els seus termes.  
 
Aquest document, d'acord amb l'art. 16 de la LPRL i els articles 4 i 6 del RSP, haurà de revisar-se 
periòdicament i, fonamentalment, quan així ho estableixi una disposició específica, quan canviïn les 
condicions de treball, quan s'incorporin nous equips de treball, substàncies químiques, treballadors 
especialment sensibles a les condicions del lloc, treballadores embarassades, en període de lactància, 
menors o quan es detectin danys a la salut dels treballadors. 
 
 
 
 
 
 
 
El present exemplar signat haurà de ser conservat per l 'empresa, com a integrant de la documentació 
exigida per l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

MANRESA, a 18 de març de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Auge Bailac                                           
Llicenciatura en Psicologia 

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals 
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METODOLOGIA 
 
La metodologia utilitzada compleix amb les obligacions i exigències contingudes a la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (Llei 31/1995) i el Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997).  
 
Avaluació dels risc os laborals  
 
Es realitza una avaluació de caràcter general, basada en la directa apreciació professional acreditada. 
 
La metodologia utilitzada es basa en identificar els actes i condicions de treball que suposen un risc laboral, 
avaluar aquests riscos i determinar les mesures preventives necessàries per a la seva  eliminació, reducció o 
control. 
 

strial 

 
 

així com de les observacions realitzades 
 

 
àmbits avaluats treballadors exposats

els riscos avaluats per un àmbit concret afecten al conjunt de treballadors inclosos  en aquest àmbit, 

exposats queden recollits a la . 
 
La identificació dels riscos 
malalties professionals de la Seguretat Social.  
 

 obtingut de la valoració conjunta de la 

següent classificació:  
 

 
Probabili tat (PB): es c
exposats, les mesures de prevenció existents i la  seva adequació als requisits legals, a les normes 
tècniques i als codis sobre pràctiques correctes.  

Alta (A) La situació de risc es planteja de forma continua i és probable que es produeixi el dany. 

Mitja (M) La situació de risc es presenta de forma freqüent i és possible que es produeixi el dany.  

Baixa (B) 
La situació de risc es presenta de forma ocasional i seria estrany però possible que es 
produís el dany. 

Severitat (SV): es considera les parts del cos que puguin ser afectades, la naturalesa del dany y les 
 

Alta (A) 
laboral permanent.  

Mitja (M)  

Baixa (B) 
Quan el succés pot provocar una lesió que no precisi baixa laboral o aquesta sigui de molt 
curta durada, inferior a una setmana. 
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GRAU DE RISC (GR) * 
Severitat 

Alta  Mitja  Baixa 

Probabili tat 

Alta  Molt Alt (MA) Alt (A) Moderat (M)  

Mitja  Alt (A) Moderat (M)  Baix (B) 

Baixa Moderat (M)  Baix (B) Molt Baix MB)  

 
 

mesures preventives 
els riscos identificats.  
 

recomanacions preventives de caràcter general,  com a  
complement informatiu a les mesures preventives proposades.  
 
 
Plani  
 
Es proposa una planificació de termini, responsables i costos per a facilitar la implantació de les mesures 
proposades. 
 

ud 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAU DE RISC  
PRIORITAT ADOPCIÓ MESURA 

TERMINIS 

MOLT ALT  
Els riscos han de ser controlats immediatament
adoptar mesures i accions temporals que disminueixin el grau de risc.  
Implantar solucions definitives lo abans possible. 

ALT 
Corregir i adoptar mesures de forma urgent per controlar los riscos.  
Implantar mesures en un termini no superior a 3 meses. 

MODERAT 
Corregir i adoptar mesures per a controlar els riscos a curt o mig termini. 
Implantar mesures en un termini no superior a 6 mesos. 

BAIX  
Els riscos podrien ser acceptables o requerir controls periòdics o mesures a mig o 
llarg termini . Implantar mesures en un termini no superior a 1 any. 

MOLT BAIX  
Els riscos ser acceptables o requerir controls o mesures a més llarg termini. 
Pot no requerir intervenció, tret que altres causes o anàlisis més precisos ho 
justifiquin. 
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