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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: 
                                                             - 
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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. El detall dels criteris d  
 
 

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: 1 de març de 2022 
 

10 Escola Bressol  
 

 

10.01 Planta 0 
 

 

10.01.01 Aules  
 

 

10.01.02 Cuina  
 

 

10.02 Planta 1  
 

 

10.03 L locs de treball  
 

 

10.03.01 Director /a  
 

 

10.03.02 Cuidadores  
 

 

10.03.03 Cuiner/a  
 

 

 

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

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 10 Escola Bressol 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Accidents in itinere Atropellaments o cops amb vehicles  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Els desplaçaments s'han de realitzar amb precaució, respectant les normes de circulació i 
senyalització, tant per als vianants com per a vehicles (semàfors, senyals, etc.).  
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Aparells d'aire 
acondicionat/calefacció.  

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Establir un programa de revisions i manteniment de les instal.lacions (filtres, conductes, etc) de l'aire 
acondicionat, guardant registre escrit de la seva realització. Garantir una renovació d'almenys 50  
metres cúbics d'aire net per hora i treballador.  
  
  
  

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Article 19. Formació dels treballadors.  Altres    *  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una 
formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva 
contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d 'aquesta, com quan es produeixin canvis en les 
funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.  
  
 La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-
se a l'evolució dels riscos ia l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.  
  
 2. La formació a què es refereix l'apartat anterior s'ha d 'impartir, sempre que sigui possible, dins de la 
jornada de treball o, si no, en altres hores però amb el descompte en aquella del temps invertit en la 
mateixa. La formació es podrà impartir per l'empresa amb mitjans propis o concertada amb serveis 
externs, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Article 20. Mesures d'emergència.  Altres    *  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l 'empresa, així com la possible presència de 
persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les 
mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, 
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant 
periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. L'esmentat personal ha de tenir la formació 
necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies 
abans assenyalades. 
  
 Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari ha d'organitzar les relacions que siguin 
necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència 
mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i  
eficàcia de les mateixes.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació   Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Característiques d'organització, de 
contingut del treball i de realització 
de les tasques 

Insatisfacció derivada de factors 
psicosocials  

  *  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Després de l'observació de les característiques d'organització, de contingut del treball i de 
realització de les tasques, mentre no canviïn les condicions i sobre la base de la informació 
subministrada per l'empresa, pels treballadors i/o els seus representants, no s 'han posat de manifest 
indicis que mostrin la necessitat de dur a terme un estudi específic sobre riscos psicosocials.  
  
 A continuació s'indiquen algunes recomanacions generals: 
 - Garantir una correcta assignació de tasques que permeti un adequat ritme de treball, així com de 
temps de descans. 
 - Proporcionar els mitjans i recursos adequats per realitzar el treball.  
 - Combinar tasques, sempre que sigui possible, per evitar l'exposició perllongada a les mateixes 
exigències. 
 - Definir clarament les funcions, competències i atribucions de cada lloc de treball, els 
procediments a seguir, els objectius de quantitat i qualitat, el temps assignat, la responsabilitat, i 
l'àmbit d'autonomia disponible. 
  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Consignes d'actuació en cas 
d'evacuació 

Incendis. Evacuació  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Com a norma general, les sortides i vies de circulació previstes per a l 'evacuació en cas 
d'emergència, hauran de romandre sempre lliures d'obstacles de manera que sigui possible utilitzar-
les sense dificultats en tot moment.  
  
 S'ha de garantir que s'ha donat l'alarma i assegurar una evacuació total i ordenada de l'establiment, 
controlant que no queda ningú ocult, lesionat o atrapat, ajudant a quants ho necessitin pel seu estat 
físic i/o emocional.  
  
 Com a norma d'actuació en cas d'evacuació, els treballadors acompanyaran als clients, visitants... 
d'existir en el moment de l'emergència a l'exterior, per posteriorment dirigir-se al punt de reunió 
establert. 
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Coordinació d'activitats empresarials. 
Es contracten altres empreses per al 
desenvolupament de serveis 
concrets i/o bé reparacions a les 
pròpies obres o instal·lacions que 
impliquen la presència a les mateixes 
de personal extern a l'empresa. 

Altres  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Mantenir mecanismes de coordinació entre les empreses presents en un únic centre de treball pels  
quals es vetlli  per l'intercanvi d'informació relativa als riscos inherents a l'activitat desenvolupada per 
cadascuna d'elles i per la possible afectació dels mateixos sobre l'activitat de les altres.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Vetllar pel compliment de tota la normativa interna relativa a prevenció de riscos laborals per part del 
personal de les empreses externes; en especial pel què fa a la formació i informació dels treballadors 
en els riscos existents en les tasques desenvolupades, l'aptitud mèdica dels mateixos i  l'ús dels  equips 
de protecció individual d'ús obligatori en les tasques a realitzar. 

 
 

 
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 

Emmagatzematge de materials en 
armaris i prestatgeries  

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament  

B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Totes les prestatgeries hauran d'estar fixades a la paret o entre si, de manera que es garanteixi  la 
seva estabilitat a la bolcada. Així mateix, s'evitarà sobrecarregar les baldes tenint en compte el pes 
màxim per balda indicat pel fabricant. 
  
 Els objectes pesats o voluminosos es col·locaran en les baldes inferiors.  
  
 No s'ha d'utilitzar les prestatgeries a manera d'escala, amb l'objectiu d'accedir a les parts superiors.  
  
 No s'ha de realitzar emmagatzematges inestables.  
  
 S'ha de revisar l'estat de les prestatgeries d'una manera periòdica.  
  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Es desenvolupa l'avaluació de riscos, 
d'acord a la informació donada per 
l'empresa i les visites a l'empresa.  

Altres    *  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 

document. 
 Termini: de manera continuada. 
  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal·lació d'enllumenat 
d'emergència. Comprovacions 
periòdiques 

Incendis. Evacuació  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Revisar periòdicament la instal·lació d'enllumenat d'emergència, reparar i/o canviar totes aquelles 
lluminàries que no funcionen i reemplaçar tots els pilots de senyalització fosos, netejar totes les 
pantalles i comprovar el seu correcte funcionament.  
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal·lació de protecció contra 
incendis. Manteniment periòdic 

Incendis. Mitjans de protecció  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
La instal·lació de protecció contra incendis (extintors portàtils.....) se sotmetrà a un programa de 
manteniment periòdic, mitjançant empresa/mantenidor autoritzat, segons l'establert en el 
Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI). 
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Llistat de treballadors. Altres    *  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
El llistat de treballadors serà actualitzat per l 'empresa de manera periòdica, annexant aquest llistat al 
document de l'Avaluació de Riscos.  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ordre en general.  Caigudes de persones al mateix nivell  B M B  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Mantenir els  espais de treball i les zones de pas lliures d'objectes, impediments i  obstacles que puguin 
provocar caigudes. 

 
 

 

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

Abans 1 any Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

RD 513/2017  
 Amb l'entrada en vigor del Reial 
Decret 513/2017, de 22 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions de protecció contra 
incendis, queda derogat el Reial 
decret 1942/1993, de 5 de novembre, 
pel qual s'aprovava el Reglament 
d'instal·lacions de protecció contra 
incendis i l'Ordre del Ministeri  
d'Indústria i Energia del 16 d'abril de 
1998, sobre normes de procediment 
i desenvolupament del reial decret.  

Altres    *  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Pel que fa als mitjans d'extinció i alarma: 
 
instal·ladores o mantenidores habilitades, excepte en aquells establiments amb superfície inferior a 100 
m2 o habitatges unifamiliars. 
 
una alçada entre 80 i 120 cm. del sòl.  
 -se l'incendi, a ser 
possible, pròxims a les sortides d'evacuació i, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, 
de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80 - 120 cm sobre el sòl.  
 -
olis i greixos animals o vegetals- en els aparells de cuina). 
 s s'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el filtre i la  
vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari estiguin a una alçada inferior a 150 cm del 
terra. 
  podran tenir el senyal sobre la 
porta o el mateix armari.  
 
llum en aquells llocs on el nivell de soroll sigui superior als 60 dB o els ocupants siguin persones 
sordes o portin protecció auditiva.  
 
Detectors d'incendis als 10 anys (excepte indicació del fabricant), mànegues de les BIEs cada 20 anys i  
senyals fotoluminiscents 10 anys (llevat assaig positiu). 
 
25 anys. 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Sobre la senyalització:  
  
 - La vida útil dels senyals fotoluminiscents (referida des de la data de fabricació) serà la que 
estableixi el fabricant de les mateixes. En el cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta 
es considerarà de 10 anys. Un cop passada la vida útil, se substituiran per personal especialitzat del 
fabricant o d'una empresa mantenidora, llevat que es justifiqui mitjançant mesuraments que la 
luminescència del senyal aporta valors no inferiors al 80% dels que dicti la norma UNE 23035- 4, en 
cada moment. Aquests mesuraments que permeten allargar la vida útil dels senyals, es realitzaran 
cada 5 anys. 
  
 - La nova normativa estableix una revisió de les pròpies senyals per garantir que continuen 
mantenint les seves característiques.  
  
 - També recull l'obligatorietat d'instal·lar senyals de classe A (alta luminiscència) en llocs inclosos en 
Annex I de la Norma de bàsica d'autoprotecció (ús docent, residencials públiques o de pública 
concurrència), per a la resta d'usos es podrà optar per classe A o B. 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Robatori i/o atracament Violència, agressió, amenaça  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Establir les instruccions i/o normes necessàries a fi d'extremar la seguretat dels treballadors a l 'hora 
de fer caixa, recollir la recaptació, portar els diners al banc...  
  
 A l'hora de fer caixa i recollir la recaptació, es farà amb l'establiment tancat al públic i procurant que 
no es pugui veure des de l'exterior. No es guardaran grans quantitats de diners en la caixa 
registradora. S'utilitzarà, en cas necessari, una caixa forta.  
  
 En cas de robatori i/o atracament s'hauran de tenir sempre presents, entre d'altres, les següents 
consignes d'actuació:  
  
 - NO ARRISCAR MAI LA SEVA VIDA SOTA CAP CONCEPTE.  
 - Guardar la calma en tot moment. 
 - No enfrontar-se mai a l'atracador, sobretot si va armat.  
 - Donar el que li demanin, sense excés de zel. 
 - Observar atentament a l'atracador: aspecte físic, comportament, armes...  
 - Anotar la direcció seguida per l'atracador i, si fos possible, la matrícula, marca, model i color del 
vehicle. 
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Terres humits o molls. Caigudes de persones al mateix nivell  B B MB 
 

 



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  13 de 55 

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

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Es recolliran immediatament els vessaments de líquids.  
  
 Es recomana la utilització de calçat amb sola antilliscant i de taló baix, a poder ser que no superi els 
5 cm d'altura. 
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballadors especialment sensibles 
a determinats riscos. Protecció de la 
maternitat. Treballadors amb 
discapacitats físiques,psíquiques o 
sensorials. 

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

  *  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
L'ajuntament haurà d'adoptar les mesures preventives i de protecció necessàries pels treballadors que, 
per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tingui 
reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als 
riscos derivats del seu treball.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treballadors menors de 18 anys.  
 Protecció dels Menors. 

Altres    *  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
L'ajuntament haurà d'adoptar les mesures preventives i  de protecció necessàries per als treballadors 
que, per les seves pròpies característiques personals, inclosos aquells que tinguin reconeguda la 
situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del 
seu treball.  
 S'evitarà que els treballadors menors de 18 anys realitzin activitas relacionades amb el que 
desenvolupa l'Annexe I del R.D 39/1997 ( Reglament dels Serveis de Prevenció ) el qual fa esmena a 
treballs en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de caiguda 
d'alçada, sepultament i desprendiments. 

 
 

 

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Altres no especificades    Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització d'equips i instal·lacions 
elèctriques. 

Exposició a contactes elèctrics  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
No s'ha de manipular a l'interior d'equips o instal·lacions elèctriques.  
  
 En cas d'avaria, s'ha de desconnectar la màquina o equip elèctric i avisar a personal especialitzat.  
  
 No s'ha de desendollar els cables elèctrics tirant del cable. 
  
 S'ha d'evitar colpejar les bases d'endoll, cables elèctrics i aparells elèctrics.  
  
 Abans de la posada en funcionament de les màquines i/o equips elèctrics, s 'ha de comprovar que 
els cables d'alimentació, les clavilles de connexió i els interruptors, no presenten deterioraments.  
  
 S'ha de comprovar periòdicament el correcte funcionament dels interruptors diferencials.  
  

 
 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització d'escales de mà Caigudes de persones a diferent nivell  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Totes les escales de mà s'inspeccionaran abans d'iniciar un treball, rebutjant-se aquelles que no 
ofereixin garanties de seguretat.  
  
 
ganxos de subjecció en la part superior. Es prohibeix empalmar dues escales si no compten amb 
dispositius especialment preparats per a això.  
  
 Les escales de fusta NO HAN DE PINTAR-SE, ja que la pintura pot ocultar defectes o anomalies que 
podrien resultar perillosos. Pot aplicar-se un vernís transparent. Quan no s'emprin, les escales de mà 
han de guardar-se i evitar exposar-les al sol i la pluja. No han de deixar-se mai tombades en el sòl. 
  
 Es recomana la utilització de calçat tancat per la part de darrere i que subjecti bé el peu. 
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització d'escales de tisora  Caigudes de persones a diferent nivell  B M B  
 

 

                                                             



 

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

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Les escales de tisora utilitzades hauran d'estar en perfecte estat de conservació i hauran de garantir 
l'estabilitat del treballador en accedir a les parts elevades de les prestatgeries, expositors. armaris...  
 Disposaran d'un dispositiu adequat (cadeneta, tirant...) que impedeixi la seva obertura accidental. Es 
recomana la utilització de calçat tancat per la part de darrere i que subjecti bé el peu. 
  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de mitjans auxiliars per a 
l'accés a les parts elevades de les 
prestatgeries  

Caigudes de persones a diferent nivell  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Els mitjans auxiliars utilitzats (banquetes o similars) hauran de garantir l'estabilitat del treballador en 
accedir a les parts elevades de les prestatgeries, expositors, armaris... En cas necessari, disposaran 
d'elements antilliscants. 
  

 
 

ACTE / CONDICI Ó DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de prestatgeries i  
emmagatzematge de tot tipus de 
materials. 

Caigudes d'objectes per desplomament o 
esfondrament . Caiguda d'objectes en 
manipulació. 

B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Continuar formant i informant 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 1 any Alcalde  
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PREVENTIVA 
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 10.01 Planta 0 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència d'extintors (C02)  Incendis. Mitjans de protecció  B B MB 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Instal·lar un extintor de CO2  i un de Pols ABC. Aquest extintor ha d'estar degudament penjat i  
senyalitzat irealitzar les revisions anuals exigides per normativa.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment de l'aire condicionat.  Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Els filtres del sistema de ventilació han de conservar-se en bones condicions netejant-los o canviant-
los, per tal que la seva capacitat no es vegi reduïda. 

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

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: 01/03/2022  
 
Es revisarà periòdicament el funcionament de la instal·lació elèctrica per personal degudament format 
i autoritzat, guardant registre escrit de la seva realització.  
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PREVENTIVA 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

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: 01/03/2022  
 
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: 01/03/2022  
 
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 

Terres acabats de fregar.  Caigudes de persones al mateix nivell  B M B  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Senyalitzar l'advertència de risc de caiguda quan el terra estigui moll.  

 
 

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

 

 
 

 

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 
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Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 10.01.01 Aules  
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ordre i neteja  Caigudes de persones al mateix nivell  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Mantenir les aules netes i ordenades per evitar la caiguda de persones o possibles cops/talls. Formar i  
informar al respecte. 

 
 

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

Abans 1 any 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 10.01.02 Cuina 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Absència d'extintors (C02)  Incendis. Mitjans de protecció  B B MB 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Instal·lar un extintor de CO2  i un de Pols ABC. Aquest extintor ha d'estar degudament penjat i  
senyalitzat irealitzar les revisions anuals exigides per normativa.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Campana extractora.  Incendis.  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
La campana d'extracció de fums es netejarà periòdicament de les possibles restes de greix i olis que 
poden quedar adherides a les parets. 

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Eines de tall (ganivets, tisores, etc.)  Cops/talls per objectes o eines Cops per 
objectes o eines  

B M B  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formació i informació  periòdica en la manipulació correcta de les eines de tall de forma que no 
s'utilitzin per a operacions diferents a les que estiguin destinades. 
 S'utilitzarà un guant de malla d'acer per a fer filets, tallar carn, etc. en la mà contrària que utilitza el 
ganivet, per a evitar talls.  
  

 
 

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

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
No s'han de deixar els ganivets abandonats en llocs on puguin caure o topar amb ells. S'han 
d'emmagatzemar amb les punxes protegides, mantenint la zona de treball ordenada. Si no s'utilitzen 
s'ha de retirar-los de la zona. 
 Per a ganivets s'ha de disposar d'un lloc adequat per a depositar-los correctament (p.e.: barres 
magnètiques, suports per a ganivets, etc.).  

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Eines de tall: utilització Cops/talls per objectes o eines  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Cal utilitzar protecció de les mans en operacions que comportin risc de cops i talls.Confeccionar i  
implantar norma interna.  

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

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

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Proporcionar i controlar l'ús de:  
 - mà contraria ganivet: guant de malla. Comprovar la seva idoneitat (marcatge CE, tipus). Mantenir 
registre escrit de la seva entrega, així com establir un programa de manteniment i control dels  equips 
de protecció individual suministrats (estat de conservació, etc). 

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Elements mecànics en moviment:  
màquines de cuina. 

Atrapada per o entre objectes  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar a tot el  personal sobre l´ús correcte d´eines i maquines de tall.  

 
 

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

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
En general tots els elements mecànics que puguin provocar l'atrapament del treballador, han d'estar 
protegits per tal de que el contacte en els punts perillosos no sigui posible. Per això es considera les 
normes UNE-EN de seguretat en màquines. En aplicació del R.D. 1215/97 sobre equips de treball, es 
necessari realitza un estudi de seguretat sobre les mesures de seguretat de les màquines de la secció i  
adoptar les mesures de protecció que estableixen les normes UNE-EN de seguretat en màquines.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Senyalitzar els punts amb perill potencial d' atrapament, considerant el R.D. 485/97 sobre senyalització.  
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PREVENTIVA 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Endolls: preses de corrent elèctric.  Incendis. Factors d'inici  B A M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Es realitzaran revisions periòdiques de tot el cablejat visible de tot l 'establiment. Es comprovarà que els  
endolls no estan sobrecarregats amb masses aparells i  que estan en bon estat. Es vigilarà que no hi 
hagi cables pelats al descobert.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Existència d'aigua en el terra.  Caigudes de persones al mateix nivell  B M B  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Es recomanable utilitzar calçat amb sola antilliscant, per tal de evitar el risc de caigudes produides per 
l'aigua existent al terra.  

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Existència de substàncies relliscoses 
en les àrees de treball.  

Caigudes de persones al mateix nivell  M B B  
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PREVENTIVA 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Es netejaran ràpidament els vessaments de salses o restes de menjar de les zones de pas. Un cop 
acabat el servei, es realitzarà una neteja a fons per a eliminar les restes de greix del terra. S'utilitzarà 
calçat que subjecti completament el peu, amb sola de goma o similar per a evitar relliscades.  

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Instal.lació de gas. Explosions  B A M  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Es confeccionaran consignes d'actuació en cas d'emergencia que contemplin diferents tipus 
d'actuació (incendi, fuga de gas,etc.)  
 Informar i formar al personal en relació a la utilització dels mitjans d'extinció instal.lats (extintors 
manuals, etc.) 
 Informar i formar al personal en relació a les condicions d'evacuació, consignes d'actuació en cas 
d'emergència, etc.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació d'aliments. Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formació i informació al personal sobre el comportament higiènic que s'ha de tenir en compte en la 
manipulació d'aliments. 
 Els treballadors seran informats sobre els riscos inherents a la manipulació d'aquest tipus d'agents, així  
com dels controls mèdics i processos de vacunació que han de passar. D'igual forma, se les formarà 
sobre la manera d'actuar segons s'estableix en els protocols de treball.  

 
 

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

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació d'eines de tall: ganivets, 
tisores, etc. 

Cops/talls per objectes o eines Cops per 
objectes o eines  

B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i  informar a tot el personal sobre la correcta manipulació de les eines de tall de forma que no 
s'utilitzin per a operacions diferents a les que estiguin destinades. 
 No s'han de deixar els ganivets abandonats en llocs on puguin caure o topar amb el ls. S'han 
d'emmagatzemar amb les punxes protegides, mantenint la zona de treball ordenada. Si no s'utilitzen 
s'ha de retirar-los de la zona. 
 Per a ganivets s'ha de disposar d'un lloc adequat per a depositar-los correctament (p.e.: barres 
magnètiques, suports per a ganivets, etc.). S'utilitzarà un guà de malla d'hacer per a fer filets, tallar carn, 
etc. en la mà contrària que utilitza el ganivet, per a evitar talls.  

 
 

 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació d'instal.lacions i/o equips 
elèctrics (electrodomèstics de cuina). 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
S'informarà al personal sobre els possibles contactes elèctrics, directes i indirectes, així com les 
mesures de prevenció a aplicar per a evitar-los 

 
 

 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de màquines de tall. Cops/talls per objectes o eines  M B B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
El personal usuari estarà format en el correcte funcionament dels equips de treball. Disposaran de 
informació i formació, suficient i adequada, en relació als riscos i les mesures de prevenció que han 
d'adoptar. 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de productes 
alimentaris. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal de cuina sobre els riscos específics de l 'activitat (comportament higiènic, 
manipulació d'aliments, etc).  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de recipients o estris de 
cuina a temperatura elevada: olles, 
cassoles, plats, etc. 

Contactes tèrmics  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
S'extremaran les precaucions quan es manipulin utensilis amb superfícies calentes que continguin 
líquids en ebullició (olles, cassoles, etc.)  
 Aquests utensilis de cuina disposaran de mànecs aïllants tèrmics que evitin el contacte directe amb el 
cos. 
 En cas necessari, s'utilitzaran guants o manoples de protecció, agafadors, etc.  
 La roba de treball ha de ser còmode, cumplint les exigències del manipulador d'aliments, que cubreixi 
els braços, cames i peus, per a evitar cremades i talls per caiguda de ganivets. 
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Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Normes - Procediments 
- Instruccions 

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de vaixella en mal estat 
(amb vores tallants), recollida de vidre 
per trencament accidentals, etc.  

Cops/talls per objectes o eines  B B MB 

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
S'extremaran les precaucions quan es manipuli vaixella en mal estat amb les vores tallants. Quan es 
detectin plats, gots, copes,... en  mal estat aquests es retiraran inmediatament depositant -los en 
contenidors adequats. En cas de recollir-ho amb les mans, s'utilitzaram guants de protecció contra 
talls. 
 Formar i informar al personal en relació a la manipulació segura d'aquestes  vaixella en mal estat.  

 
 

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

Llarg termini  Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Informació i  formació  als treballadors. S'extremaran les precaucions quan es manipuli vaixella en mal 
estat amb les vores tallants. Quan es detectin plats, gots i copes en mal estat aquests es retiraran 
inmediatament depositant-los en contenidors adequats. En cas de recollir-ho amb les mans, 
s'utilitzaram guants ed protecció contra talls.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació manual de càrregues 
(olles, cassoles,...)  

Sobreesforços  B M B  
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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: 01/03/2022  
 
Formar i informar als treballadors exposats sobre principis bàsics d'economia d'esforços i  criteris de 
seguretat a considerar en la manipulació manual de càrregues.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment preventiu de la 
instal.lació de gas. 

Explosions  B A M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
La instal.lació de gas haurà de ser revisada cada quatre anys per part d'un servei o instal.lador 
autoritzat, el qual extendrà un certificat acreditatiu de la revisió efectuada i la data en què es va 
realitzar. 
 Al marge de les revisions obligades, es recomana establir un programa de manteniment de tots i cada 
un dels elements que composen la instal.lació de gas. 
 Es confeccionaran consignes d'actuació en cas d'emergencia que contemplin diferents tipus 
d'actuació (incendi, fuga de gas,etc.).  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Neteja del terra. Caigudes de persones al mateix nivell  M A A  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
En cas de vessament accidental d'algun producte, beguda o aliment es netejarà la zona de forma 
ràpida i adequada, a fi d´evitar que s'acumulin residus que puguin originar caigudes accidentals del 
treballador. 

 
 

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

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  29 de 55 

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

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
En la mesura que sigui possible, es mantindrà tant sec com sigui possible el terra de la sala. 

 
 

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

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Quan es neteji el terra es senyalitzarà amb l'advertència de sòl moll, per tal d'evitar caigudes del 
personal. 

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Senyalització Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Operacions de neteja de les 
màquines 

Cops/talls per objectes o eines Cops per 
objectes o eines, talls  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
S'informarà i es formarà als treballadors del risc que aquestes màquines comporten.  

 
 

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

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Totes les màquines, aparells, equips de treball en general, que no disposin del corresponent certificat 
de conformitat, es desendollaran previament a qualsevol operació de neteja per tal de garantir que no 
es posarà en funcionament accidentalment.   

 
 

 
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 d'equips,aparells i estris de 
cuina. 

Atrapada per o entre objectes ,cops/talls per 
objectes o eines, contactes tèrmics, 
sobreesforços. 

B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
En general tots els elements mecànics que puguin provocar l'atrapament del treballador, han d'estar 
protegits per tal de que el contacte en els punts perillosos no sigui possible. 

 
 

 

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

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar a tot el  personal sobre l´ús correcte d´eines i maquines de tall.  

 
 

 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Ventilació / extracció de fums.  Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B B MB 
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Assegurar el manteniment periòdic de la instal.lació de ventilació/extracció de fums, per a una efectiva 
renovació de l´aire del local de treball, conservant i canviant els filtres del sistema de ventilació per a 
que la seva capacitat no es vegi reduïda.  
 Es seguirà el criteri establert en el R.D. 486/97 dels Llocs de Treball, Annexe III, en el qual s'especifica 
que el sistema de ventilació emprat i, en particular, la distribució de les entrades d'aire net i sortides de 
l'aire viciat, hauran d'assegurar-se una efectiva renovació de l'aire del local de treball.  

 
 

 

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

Llarg termini  Alcalde  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Zona rentaplats: terra relliscós.  Caigudes de persones al mateix nivell , 
cops/talls per objectes i eines.  

M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Informar i formar als treballadors sobre criteris d'ordre i neteja i sobre l 'obligació d'utilitzar calçat de 
seguretat antilliscant. 
 Intentar en la mesura de lo possible tenir el terra sec.  

 
 

 

Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Formació - Informació Abans 6 mesos Alcalde  
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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 10.02 Planta 1 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment de l'aire condicionat.  Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Els filtres del sistema de ventilació han de conservar-se en bones condicions netejant-los o canviant-
los, per tal que la seva capacitat no es vegi reduïda. 

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

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: 01/03/2022  
 
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  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manteniment dels mitjans de 
protecció i lluita contra incendis. 

Incendis. Mitjans de protecció  B A M  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
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: 01/03/2022  
 
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 

Terres acabats de fregar.  Caigudes de persones al mateix nivell  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Senyalitzar l'advertència de risc de caiguda quan el terra estigui moll.  

 
 

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

Àmbit 10.03.01 Director/a  
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Atenció al públic. Insatisfacció derivada de factors 
psicosocials  

M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar als treballadors el correcte procés d'interacció amb el públic (extern i intern) i com 
actuar en cas de situacions conflicites (desacords, pujades de veu, etc...)  

 
 

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

 

 
 

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: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives 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  

 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  35 de 55 

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

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
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  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
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 

Manipulació manual de càrregues. 
Manipulació puntual de materials i 
cossos pesants. 

Sobreesforços  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i  informar els treballadors de la forma correcta de realitzar manipulacions manuals de 
càrregues. 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Prestatgeries: arxivadors 
emmagatzemats en alçada. 

Caigudes de persones a diferent nivell  B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives que per accedir a les parts altes de les 
prestatgeries s'utilitzarà una escala manual. En cap cas s'utilitzarà una cadira o qualsevol element que 
no sigui per aquest ús específic.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treball adminsistratiu. Configuració 
del lloc de treball.  

Fatiga postural  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta de la 
cadira; així aquesta haurà de permetre que els  colzes quedin a l'alçada del pla de treball, mantenir les 
cames flexionades amb un angle de 90º. 

 
 

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

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta de la 
pantalla de l'ordinador; així l 'eix normal de projecció de la mateixa ha de trobar-se a la mateixa alçada 
dels ulls per a minimitzar torsions cervicals i  d'espatlles innecessàries.  

 
 

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

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode de regulació correcta del 
reposapeus, que s'haurà d'utilitzar sempre que les mesures del mobiliari o bé les mesures 
antropomètriques de l'usuari, no permetin el manteniment de postures adequades als llocs de treball 
de caire administratiu. 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treball amb ordinadors. Pantalles de 
visualització de dades. 

Fatiga visual  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Vetllar de forma activa pel bon estat de les pantalles de visualització de dades, en especial de les 
dotades de tub catòdic. Establir mecanismes de control que permetin detectar quan aquestes 
pantalles no ofereixin els nivells de qualitat mínims que puguin  causar fatiga adicional, tals com 
inestabilitat de la imatge, falta de nitidesa, variacions en la intensitat lumínica, etc. En tal cas es 
procedirà a la reparació o a la substitució de la pantalla. 

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives del mode d 'ús de les pantalles dels  
ordinadors; així caldrà exposar la necessitat de realitzar petites pauses periòdiques que permetin 
reposar la vista sobre altres punts allunyats variant d'aquesta manera la posició dels ulls i la distància 
focal. Aquestes pauses no haurien de quedar més espaiades d'una hora entre elles.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  38 de 55 

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

 

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: 01/03/2022  
 
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 d'oficina Fatiga mental  M M M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal adscrit a tasques administratives de la necessitat de realitzar petites 
pauses periòdiques que permetin distreure momentàniament l'atenció de les accions més feixugues. 
Aquestes pauses poden consistir també en un canvi de tasca per una altra de més lleugera i/o de curta 
durada. 

 
 

 

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  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Es formarà al treballador sobre el correcte ús de les escales manuals o de tisora. 

 
 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  39 de 55 

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

 

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

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
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 

Utilització de màquines o equips 
elèctrics. 

Exposició a contactes elèctrics  B A M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
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 prestatgeries i  
emmagatzematge de carpetes, 
arxivadors i altres materials.  

Caigudes d'objectes despresos  B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar als treballadors de la correcta disposició de materials a les prestatgeries, així com en 
la realització d'apilaments segurs.  

 
 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  40 de 55 

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

 

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

 

 
 

 

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  41 de 55 

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

 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 10.03.02 Cuidadores 
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Càrrega física estàtica. Fatiga postural  M B B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
- El seient de treball haurà de ser estable, proporcionant a l'usuari llibertat de moviment i procurant-li  
una postura confortable. L'alçada del mateix haurà de ser regulable. El respatller serà reclinable i la 
seva altura ajustable. 
 - Es posarà un reposapeus a disposició de qui ho dessitgi. 

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Càrrega psicològica excessiva ( pares, 
conflictes familiars, inmigració,etc...)  

Fatiga mental  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Establir quines són les tasques concretes que s'han de realitzar i delegar aquelles que no siguin funció 
de les educadores.  
 Proporcionar llistat de centres i persona de contacte a dirigir-se en cada cas concret.  
 Facilitar les respostes en situacions concretes. 
 Per tal de facilitar aquesta mesura es recomana realitzar procediments d 'actuació per les diferent 
situacions que es puguin donar.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Convivència i relacions psicosocials 
diverses amb els diferents nens del 
centre 

Fatiga mental  M M M  

 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  42 de 55 

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

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Es recomana realitzar rotacions de feines amb càrrega mental elevada.  
 S'han d'establir els suficients canals de comunicació per permetre que tota situació derivada de un risc 
de càrrega mental pugui ser comunicada a la direcció amb la finalitat de poder trobar la situació per tal 
d'eliminar el risc.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desgast de les cordes vocals: 
sobreesforç de la veu  

Sobreesforços  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
A fi d'evitar possibles lesions a les cordes vocals ( faringitis crònica, nòduls, pòlips a les cordes vocals)  
es recomana formar als  treballadors en les tècniques de respiració abdominal, de relaxació i de 
vocalització (logopeda).  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Equip de climatització. Exposició a substàncies nocives o tòxiques  B B MB 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Assegurar el manteniment periòdic de la instal.lació de ventilació/climatització, per a una efectiva 
renovació de l´aire del local de treball, conservant i canviant els filtres del sistema de ventilació per a 
que la seva capacitat no es vegi reduïda.  
 Es seguirà el criteri establert en el R.D. 486/97 dels Llocs de Treball, Anexo III, en el qual s'especifica 
que el sistema de ventilació emprat i, en particular, la distribució de les entrades d'aire net i sortides de 
l'aire viciat, hauran d'assegurar-se una efectiva renovació de l 'aire del local de treball:30 metres cúbics 
d'aire net per hora i treballador, en el  cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni 
contaminats per fum de tabac.  50 metres cúbics d'aire net per hora i treballador, en els ca sos restants. 

 
 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  43 de 55 

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 

Llarg termini  Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació manual de càrregues: 
transport de llibres, papers, material 
didàctic, etc.  

Sobreesforços  M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar als treballadors sobre la manipulació manual de càrregues, economia d'esforços en 
la manipulació, etc.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Postura d'assegut: cadira Sobreesforços  M M M  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
La cadira de treball ha de ser estable, regulable en altura i en profunditat per tal de poder ser adaptada 
a les necessitats de cada treballador. Veure l'annex "cadira" del capítol V.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i  informar als treballadors de la importància de mantenir una postura correcte mentre s 'esta 
assegut ( esquena recta, peus tocant al terra, etc.)  
  

 
 

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

 

 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  44 de 55 

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

 

 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Supervisió de nens amb diverses 
problemàtiques associades. 

Accidents causats per éssers vius  M A A  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
-Establir un procediment de treball per l 'atenció dels nens que els educadors tenen al seu càrrec, en 
especial en casos extrems (diverses adiccions),etc.  
  
 -Donar especial atenció quan es tracti de personal que pugui tenir reaccions violentes.  
  
 -Cal que els nens no disposin d'objectes tallants ni punxants. 

 
 

 

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

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Supervisió de nens amb malaties : 
 - Possibilitat d'estar en contacte amb 
persones que tenen malalties 
infeccioses  

Malaltia professional infecciosa o parasitària  M M M  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
- Sempre que sigui possible, detectar si les persones tractades poden ser portadores d 'alguna malaltia  
infecciosa. 
  
 - Es recomana que el personal disposi sempre de guants impermeables per evitar el contacte amb 
fluids corporals (sang, saliva...). 

 
 

 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Treball amb alumnes, familiars. Fatiga mental  M M M  
 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  45 de 55 

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

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Confeccionar, implantar i  difondre mètodes d'actuació en les diferent situacions que es poden donar: 
baralles entre alumnes, conflictes familiars, comportaments violents dels alumnes, etc.  

 
 

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

Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Control mèdic del personal exposat.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Vigilància de la salut Abans 6 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització eines manuals: tisores, 
grapadora, etc. 

Cops/talls per objectes o eines  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Establir un programa de revisions i manteniment de les diferents eines (tisores, cuters, grapadores)  i  
les seves parts (mànecs,fulles). 

 
 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  46 de 55 

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

 

Empresa AJUNTAMENT DE BERGA 
 

Àmbit 10.03.03 Cuiner/a  
 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Condicions d'ordre i neteja.  Caigudes d'objectes en manipulació  B B MB 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Informar i formar sobre criteris d'ordre i neteja. Es guardaran ordenadament els productes, materials i 
altres estris de cuina (culleres, espàtules, tasses, etc.) en els armaris, postades i recipients adequats. Tot 
ha de resultar fàcilment accessible, especialment aquelles coses d'ús més freqüent.  
 - Es destinarà un espai adequat i resguardat per als accessoris i recanvis (discos de serra, eines de tall, 
etc.) dels equips de treball que no estiguin en ús. 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Cremades per la  manipulació 
d'objectes d'elevada temperatura.  

Contactes tèrmics  A M A  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Degut a les tasques que es realitzen, el risc de cremar-se és elevat. Caldrà parar molta atenció quan es 
elements sortint del forn, etc. i utilitzar els elements adequats per no cremar-se (guants, draps, etc.). Si  
tot i prendre mesures es produeix la cremada, caldrà exposar la ferida sota l 'aigua freda força estona i  
després cobrir amb una pomada apte per cremades. Caldrà que la ferida no s'embruti.  

 
 

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

Abans 3 mesos Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Exposició a càrrega física dinàmica. Malaltia professional produïda per agents 
físics. Moviments repetitius , sobreesforços  

B B MB 

 

 

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  47 de 55 

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

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Es formarà i informarà al personal en relació a la forma correcta de manipular elements pesats en 
suspensió (plates). Es fomentarà el desenvolupament del treball mitjançant pràctiques segures i  
saludables. 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Exposició a contaminants biològics 
(bactèries, fongs, etc.).  

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Amb la finalitat de detectar possibles alteracions de la salut dels treballadors exposats a aquest risc, 
aquests es sotmetran als preceptius controls mèdics preventius.  

 
 

 
Tipus Mesura  Termini  Responsable  Cost (aprox .)   
Vigilància de la salut Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Forns, fogons, escalfadors, 
fregidores, superfícies calentes en 
general. 

Contactes tèrmics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Informar i formar al personal sobre la forma més segura de treballar amb els equips de cuina i estris 
utilitzats, per a evitar possibles cremades accidentals.  

 
 

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

 

 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  48 de 55 

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

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Informar i formar sobre l 'obligació de protegir-se les mans mitjançant guants aïllants tèrmics o 
agafadors, abans de tocar o agafar recipients calents o que continguin líquids en ebullició.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació d'instal.lacions i/o equips 
elèctrics (electrodomèstics de cuina). 

Exposició a contactes elèctrics  B M B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Informar i formar al personal sobre els possibles contactes elèctrics, directes i indirectes, així com les 
mesures de prevenció a aplicar per a evitar-los 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de productes 
alimentaris. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques  M M M  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar i informar al personal de cuina sobre el comportament higiènic a adoptar en el treball.  
 Veure annex "Treballs productes alimentaris".  

 
 

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

 

 
 

                                                             

                                                             

                                                             



 

AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS I PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

0857/BO05752906/ER  49 de 55 

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

 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de productes de neteja 
(àcids, bases, desinfectants, etc.)  

Contactes substàncies càustiques i/o 
corrosives , exposició a substàncies nocives 
o tòxiques 

B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Informar i formar al personal sobre els riscos que suposa la manipulació dels productes de neteja, així  
com de les mesures de prevenció i protecció personal que s'han d'aplicar (guants, mascaretes, etc.) i la 
manera d'actuar davant de situacions d'emergència per vessaments, incendi o intoxicacions.  
 En la compra dels productes, s 'exigirà als proveidors que subministrin els productes correctament 
etiquetats i que s'entregui la fitxa de seguretat.  
 Abans de manipular qualsevol producte, es llegirà en la seva etiqueta i en la fitxa de seguretat quins 
riscos suposa i quines mesures de seguretat s'han d'adoptar.  
 Quan sigui necessari efectuar tranvassaments, s 'haurà d'etiquetar adequadament el nou envàs, 
consignant les dades de l'etiqueta original.  

 
 

 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de vaixella en mal estat 
(amb vores tallants), recollida de vidre 
per trencament accidentals, etc.  

Cops/talls per objectes o eines  B B MB 

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Informació i  formació  als treballadors. S'extremaran les precaucions quan es manipuli vaixella en mal 
estat amb les vores tallants. Quan es detectin plats, gots i copes en mal estat aquests es retiraran 
inmediatament depositant-los en contenidors adequats. En cas de recollir-ho amb les mans, 
s'utilitzaram guants ed protecció contra talls.  

 
 

 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Neteja i manteniment de les 
màquines. 

Atrapada per o entre objectes  B M B  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formació i  informació sobre el risc d'atrapaments en màquines. (En la neteja de màquines, abans 
d'iniciar qualsevol operació, s'assegurarà que aquesta es troba desconnectada i que no és possible la 
posada en marxa accidental. Per a aquests treballs, es seguirà escrupulosament les instruccions del 
fabricant.). 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Obertura de llaunes de conserva 
mitjançant procediment manual.  

Cops/talls per objectes o eines  M B B  

 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formar al personal de cuina en relació a la forma correcta d'obrir i manipular les llaunes de conserva 
un cop obertes. En cas necessari, s'utilitzaran guants adequats per a evitar possibles talls a les mans. 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Postura de treball.  Sobreesforços , fatiga física, moviments 
repetitius  

B B MB 
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Formació i  informació sobre postures adecuades de treball. En línies generals i a  l'objecte de limitar al 
màxim la fatiga i el disconfort, produït per les flexions, extensions, rotacions de les diferents 
articulacions, és necessari considerar les següents recomanacions de seguretat:  
 - Mantenir el cos dret amb el tronc recte en tot moment, d'aquesta forma els discs intervertebrals  
reparteixen correctament el pes del seu cos i evitarà possibles deformacions de la columna.  
 - No romandre massa temps en la mateixa posició. En tot el possible es canviarà de posició i  
s'efectuarà moviments suaus d'estirament dels músculs. 
 - En el cas d'haver d'agafar freqüentment objectes o depositar càrregues a una altura superior a les 
espatlles, es pujarà a un tamburet o escaleta. 
 - En l'utilització de ganivets o altres estris de cuina es mantindran els canells en posició neutra 
doblegant-los el menys possible, i s'utilitzarà el grup muscular més adequat. En aquest sentit si fos 
necessari utilitzar estris especials amb mànecs que permetin canviar l'angle de l'empunyadura i de tall. 
 - En l'ús d'estris manuals s'ha de recordar: És preferible doblegar els mànecs de les eines que no les 
mans. Els músculs que tanquen les mans són més forts que els dels dits. Si  és possible s 'utili tzaran els  
quatre dits en comptes de dos. 
 - En el possible s'escurçarà la distància del moviment dels braços, i per això es situaran les eines, 
sobre la taula de treball, on es puguin alcançar fàcilment. 
 - En treballs repetitius prolongats s'utilitzaran estris motoritzats (ganivets elèctrics) que permetin reduir 
els esforços i disminuiran la fatiga. 

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Sobreesforços deguts a la 
manipulació manual de càrregues 
(olles, paelles, caixes...). 

Sobreesforços  A M A  
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MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Una manipulació inadequada de les càrregues pot donar lloc a nombroses lesions que afecten, 
fonamentalment, a la columna vertebral i  als músculs pròxims. Per prevenir-ho és necessari adoptar 
les recomanacions següents:  
  
 Inspeccionar la càrrega abans de la seva manipulació, amb l'objectiu de determinar el pes i la forma, o 
si presenta dificultat per agafar-lo, per tal de poder adoptar les mesures oportunes.  
  
 Aproximar la càrrega de manera que el centre de gravetat d'aquesta quedi el més pròxim al centre de 
gravetat del cos. D'aquesta manera s'aconseguirà una adequada posició d'equilibri.  
  
 Quan es manipulin càrregues caldrà mantenir els peus separats i un d'ells adelantat lleugerament 
respecte l'altre. 
  
 Agafar fortament la càrrega utilitzant els palmells de les mans i els dits. Mantenir els braços enganxats 
al cos per tal que siguin aquests els que suporten el pes. 
  
 Mantenir l'esquena recta i fer força amb les cames, flexionant els genolls, és la forma més correcta 
per carregar pesos. 
  
 Cal aprofitar la força de les cames i evitar arquejar l'esquena durant l'aixecament de càrregues.  
  
 Evitar girar la cintura durant el transport de càrregues, cal girar el cos sencer.  

 
 

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

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Talls i ferides amb elements trencats.  Cops/talls per objectes o eines  B M B  
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 
Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Si durant el desenvolupament de les tasques es trenca algún objecte (copa, plat, etc.), es recomana no 
recollir-ho amb les mans i  utilitzar els  mitjans auxiliars (escombra i  pala). Si es produeix un tall o ferida 
es procedirà a rentar-se immediatament la ferida amb aigua i sabó, i posar un apòsit o tirita per 
protegir-la.  

 
 

 
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 

Utilització de fogons,forns, flames 
obertes, fregidores, superficies 
calentes en general.  

Contactes tèrmics , projecció de fragments 
o particules o esquitxades 

B M B  

 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Tot el personal que operi amb la cuina disposarà de les instruccions precises sobre seguretat, servei i 
manteniment de l'equip. Hauran de rebre la formació necessària.  
 S'utilitzaran manoples per a evitar contactes tèrmics.  
 S'impedirà que s'acumuli greix davant els forns, per a evitar incendis i patinades. 
 Amb recipients amb líquids bullint, fregint, etc. es procurarà no realitzar operacions (tastar, olorar...)  
propers a la zona de cocció per tal d'evitar possibles esquitxades de líquid, oli,etc. 

 
 

 

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

Abans 1 any Alcalde  

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Utilització de ganivets.  Cops/talls per objectes o eines  B M B  
 

 

MESURA PREVENTIVA 
 

Data ú ltima revisió: 01/03/2022  
 
Els ganivets estaran provistos d 'alguna motllura en el seu mànec, de forma que evitin que la mà pugui 
relliscar fins a la fulla de tall, no es transportaran en butxaques i en cas necessari s'introduiran en 
fundes de protecció. No s'utilitzaran ganivets que tinguin els mànecs amb esquerdes ni aquells que el 
seu fil i el mànec estiguin defectuosament units. 
 - En l'elecció del ganivet s'ha de tenir en compte: el material a tallar i la precisió del tall. Es recomana 
que per fer una tall bast, fulles groses ben afilades; mentre que a talls fins, fulles primes ben afilades. 
Com més afilat estigui, més segur serà el seu ús, ja que s'haurà de realitzar un menor esforç i per tant, 
hi haurà menor probabilitat que s'escapi sense control. 
 - El tall s'ha de realitzar sempre allunyant el ganivet del cos.  
 - En cas de treball constant, s'utilitzaran guants i davantals de protecció per a protegir les mans i el 
cos. 
 - Si no és necessari el ganivet amb punta per al treball a realitzar, s'escolliran aquells que tinguin 
l'extrem que sense punxa. 
 - No es deixaran els ganivets en llocs on es puguin caure o picar amb ells. S'han d'emmagatzemar 
protegits, mantenint la zona de treball ordenada; si no s'utilitzen s'han de retirar de la zona. 

 
 

 

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

Abans 1 any 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 p resència 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 concurrència 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 relacionades 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 n o 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 període 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 responsabilitat no és 
transferible al tècnic de prevenció, que té una funció d'assessorament. L'empresari ha d'assegurar-se que 
el t
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 el 
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 1 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 en les instal·lacions i llocs de tr
 

 
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 està basada 
malalties professionals de la Seguretat Social.  
 

 obtingut de la valoració conjunta de la 
probabilitat de que se produeixi 
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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