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1 Introducció 
 

 

Una vegada avaluats els riscos i d'acord amb els resultats, s'ha de procedir a la planificació de
l'activitat preventiva que té com a objectiu l'adopció de mesures correctores respecte a les
situacions de risc detectades, dins del pla o programa assumit per l'empresa en qüestió. 
 
 

 
2 Objecte 
 

 

La planificació de l'activitat preventiva té com a objectiu l'eliminació, el control i la reducció dels
riscos segons un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud. 
 
A tota planificació s'ha de tenir en compte: 
 

• Les disposicions legals relatives a riscos específics. 
• Els principis d'acció preventiva als que fa referència l'article 15 de la L.P.R.L. 
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3 Contingut 
 

 

Una correcta planificació de l'activitat preventiva ha d'integrar en un tot:  
• La determinació dels mitjans humans materials necessaris 

 
• Les mesures d'emergència. 

 
• Les mesures a adoptar en torn a la vigilància de la salut. 

 
• La formació i informació dels treballadors. 

 
 
En el present informe s'adjunta una taula on s'indiquen els riscos detectats, mesures preventives
proposades i la prioritat assignada a cadascuna d'elles. 
 
El termini, l'assignació de responsable i el cost de les mesures preventives haurà d'ésser
complimentat per part de l'empresa d'acord amb les prioritats assignades pels tècnics (Molt Alt, Alt, 
Mitjà, Baix i Molt Baix) i els recursos humans i econòmics disponibles. 
 
La implantació i la gestió de l'activitat preventiva se seguirà documentalment. Els camps marcats
per un asterisc (*) hauran d'ésser complimentats per part de la pròpia empresa. 
Queda constatat que s'ha procedit a informar a l'empresari de la planificació preventiva
recomanada per PrevenControl, S.A., derivada de l'avaluació de riscos realitzada a la seva
empresa. 
 
Se'ls informa que aquest document haurà de restar al seu centre de treball a disposició de
l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

  
 BERGA, a  dijous, 9 / abril / 2015  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laura Martínez Mendoza 

 Tècnic en prevenció de riscos laborals 
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4 Planificació de l'activitat preventiva 
 
4.1 Seccions 
 
 Riscos de la secció ESCOLA SANTA EULÀLIA 
 
x 
Risc: Contactes elèctrics 
 
Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat   
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

 
x 
Risc: Incendis 
 
Factor de risc: Inherents a l'empresa   
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 Disposar de mitjans d'extinció en nombre i eficàcia 
suficient, al centre de treball. 
Es situaran extintors en tot el centre distribuïnt-los de 
manera que el recorregut màxim horitzontal, des de 
qualsevol punt del sector d'incendi fins a l'extintor no 
superi els 15 metres. 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Disposar del Pla d'Emergència 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Evitar l'acumulació de deixalles ja que incrementen la 
càrrega de foc del centre. 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Realitzar formació en emergències 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Realitzar simulacres 
Prioritat: Moderada   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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Lloc de treball: CONSERGE CEIP SANTA EULALIA 
Secció: ESCOLA SANTA EULÀLIA 
Treballadors exposats: 1  
 
X 
Risc: Caiguda de persones a diferent nivell 
 
_ 
Factor de risc: Escales manuals sense tacs de goma, amb cops o deteriorades  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Revisar escales i reparar o eliminar les danyades o 
colpejades . Verificar sempre el correcte estat de les 
escales manuals a utilitzar. Aquestes han de disposar de 
tacs de goma a les potes i de cadena antiapertura si són 
de tipus tisora. L'escala ha d'oferir resistència i estabilitat. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de suficient visibilitat de l'escala . Properament 
es realitzaran mesures higièniques d'il·luminació, per 
comprovar els nivells de llum al centre. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar calçat de seguretat amb sola antilliscant  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
Factor de risc: Treballs en alçada amb escala manual (canvi de fluorescents del gimnàs, per exemple). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i 
entregar als treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Utilització d' arnés de seguretat quan es realitzin treballs 
en escales i la distància dels peus del treballador fins al 
terra sigui igual o superior als 2 metres. L'arnés ha de 
fixar-se a un punt fix i resistent. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Treballs en alçada durant tasques de manteniment o reparació de la teulada (habitualment no 
s'ha d'accedir a la teulada, però puntualment es pot donar el cas). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i 
entregar als treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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Utilització d' arnés de seguretat en tot moment quan 
s'hagi d'accedir a alçades superiors als 2 metres 
(distància mesurada entre el terra i els peus del 
treballador), i no es disposi de protecció col·lectiva eficaç 
(baranes). 
L'arnés s'ha de fixar a un punt fix i resistent. Es recomana 
col·locar línia de vida a la teulada de l'escola. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
Risc: Caiguda de persones al mateix nivell 
 
_ 
Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures 
d'obstacles . Mantenir les zones d'emmagatzematge i 
zones de treball netes i endreçades. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) (moll, amb fang, gel, etc.) 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Es recomana disposar de catifa a la zona d'entrada al 
centre, per tal que els alumnes, professors, conserges, i 
usuaris en general es puguin eixugar la sola de les 
sabates els dies de pluja, i evitar així mullena als terres 
del recinte. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Senyalitzar l'advertència de Paviment Moll / Suelo Mojado 
dins del centre quan s'estiguin realitzant tasques de 
neteja, o bé quan hi hagi zones molles (com per exemple 
l'entrada) en dies de pluja. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar calçat de segureta amb sola antilliscant  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Caiguda d'objectes per manipulació 
 
_ 
Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials a la zona del magatzem. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Les escales s'han d'emmagatzemar de forma que 
disposin d'algun dispositiu de retenció que eviti que 
puguin relliscar i caure, evitar emmagatzemar-les 
recolzades a la paret sense dispositius de retenció. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Mantenir totes les prestatgeries fixades a la paret per 
evitar així bolcades accidentals. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Millorar l'emmagatzemament dels productes en les 
prestatgeries , el dia de la visita s'observa un correcte 
estat d'ordre al magatzem. Mantenir aquesta mesura. 
Prioritat:Baixa     
 
  

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
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No sobrepassar la càrrega màxima acceptable de la 
prestatgeria . Emmagatzemar de forma correcte: Objectes 
i materials grans i pesats en parts baixes de prestatgeries 
i objectes més petits i lleugers en parts altes. 
Evitar que sobresurtin els objectes de les prestatgeries. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació d'objectes pesats o de grans dimensions 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar calçat de seguretat amb puntera. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar guants de protecció mecànica per garantir un 
correcte aferrament sense perill de lesió a les mans (talls, 
rascades). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar els mitjans mecànics disponibles per a transportar 
càrregues voluminoses o pesades, com per exemple 
carretons. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: No portar cinturó portaeines  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de cinturó portaeines  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Xocs contra objectes immòbils  
 
_ 
Factor de risc: Presència de materials en zones de pas (mobiliari: taules o cadires de l'escola, per exemple). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Les zones de pas han d'estar lliures d'obstacles . 
Mantenir l'ordre als passadissos del centre. Mantenir una 
correcte distribució del mobiliari a les aules, evitar col·loca 
el mobiliari de forma que obstaculitzi les zones de pas i 
les sortides. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Xocs/contactes amb elements mòbils de la màquina 
 
_ 
Factor de risc: Manca d'instruccions escrites de la màquina en lloc visible (veure relació de maquinària 
utilitzada en el lloc de treball). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Posar a disposició dels treballadors el manual 
d'instruccions del fabricant en idioma oficial  
Prioritat:Moderada   
 
 
 
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHHU 
CDX 
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Risc: Cops o talls per objectes o eines 
H 
_ 
Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual necessaris durant el treball: calçat de seguretat, 
guants de protecció mecànica. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar calçat de seguretat segons norma EN-345 (amb 
puntera) quan es manipulin càrregues pesades, o quan 
s'utilitzin els equips de jardineria (tallagespa, tallasetos) i 
també quan s'utilitzin equips com la radial o el trepant. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar guants de protecció mecànica quan es manipulin 
objectes que puguin tenir parts tallants o punxants, com 
arestes o rebaves. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar guants de protecció mecànica quan s'utilitzin 
eines manuals tallants o punxants. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
Risc: Projecció de fragments o partícules 
 
_ 
Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual adequats  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar pantalla de protecció facial durant l'ús de certes 
màquines com per exemple: radial i tallasetos. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Utilitzar ulleres de seguretat EN 166 quan es realitzin 
operacions o s'utilitzin eines que puguin produir projecció 
de partícules, o durant la manipulació de productes 
químics que puguin produir esquitxos (com per exemple 
durant els transvasaments). 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Sobreesforços 
 
_ 
Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als 
treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans 
mecànics sempre que sigui possible, com per exemple 
carretons. 
Prioritat:Moderada   
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
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Risc: Postures incorrectes 
 
_ 
Factor de risc: Postures forçades (braços per sobre de les espatlles, amb l'esquena girada o encorvada, ajopit 
o de genolls). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Donar formació sobre postures correctes als treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Exposició a temperatures extremes 
 
_ 
Factor de risc: Treballs a l'aire lliure quan es realitzen tasques de neteja i manteniment dels patis. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives  
 
_ 
Factor de risc: Generació de vapors o gasos que puguin emanar dels productes químics utlitizats. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar mascareta adequada al producte a manipular. 
Comprovar si cal ús de mascareta i de quin tipus a la fitxa 
de dades de seguretat del producte en qüestió. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives 
 
_ 
Factor de risc: Emmagatzematge incorrecte de substàncies  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Magatzem adequat als productes utilitzats . Disposar 
d'armari tancat amb clau i amb reixa de ventilació per a 
guardar els productes químics. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Mantenir els envasos en el seu envàs original. Verificar 
periòdicament que l’envàs està en correctes condicions i 
que disposa d'etiqueta en bon estat, així com que es 
manté correctament tancat. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

No emplenar envasos d'ús alimentari  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

No tenir envasos sense etiquetar  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació de productes químics: sòlids i líquids  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de Fitxes de Seguretat de qualsevol producte 
que s'utilitzi i seguir les seves recomanacions. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
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Utilitzar les ulleres de seguretat EN 166  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Utilitzar guants de protecció química  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBHU 

CDX 
Risc: Malalties causades per agents físics 
 
_ 
Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) a l'utilitzar el trepant, radial, tallasetos, etc.

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 
352 quan s'utilitzin equips de treball que generin nivells de 
soroll elevat o molest. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per agents biològics 
 
_ 
Factor de risc: Exposició a virus i/o bactèries durant la realització d'alguns treballs de neteja i manteniment (per 
exemple desatascar WC, buidar papereres, etc.). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar equips de protecció individual (guants de 
protecció) per tal d'evitar el contacte directe amb les fonts 
on pot haver presència de microorganismes). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDDEF
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 Riscos de la secció ESCOLA SANT JOAN 
 
x 
Risc: Contactes elèctrics 
 
Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat   
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

 
x 
Risc: Incendis 
 
Factor de risc: Inherents a l'empresa   
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 Disposar de mitjans d'extinció en nombre i eficàcia 
suficient, al centre de treball. 
Es situaran extintors en tot el centre distribuint-los de 
manera que el recorregut màxim horitzontal, des de 
qualsevol punt del sector d'incendi fins a l'extintor no 
superi els 15 metres. 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Disposar del Pla d'Emergència 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Evitar l'acumulació de deixalles ja que incrementen la 
càrrega de foc del centre. 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Realitzar formació en emergències 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Realitzar simulacres 
Prioritat: Moderada   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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Lloc de treball: CONSERGE CEIP SANT JOAN 
Secció: ESCOLA SANT JOAN 
Treballadors exposats: 1  
 
X 
Risc: Caiguda de persones a diferent nivell 
 
_ 
Factor de risc: Escales manuals sense tacs de goma, amb cops o deteriorades  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Revisar escales i reparar o eliminar les danyades o 
colpejades . Verificar sempre el correcte estat de les 
escales manuals a utilitzar. Aquestes han de disposar de 
tacs de goma a les potes i de cadena antiapertura si són 
de tipus tisora. L'escala ha d'oferir resistència i estabilitat. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de suficient visibilitat de l'escala . Properament 
es realitzaran mesures higièniques d'il·luminació, per 
comprovar els nivells de llum al centre. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar calçat de seguretat amb sola antilliscant  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
Factor de risc: Treballs en alçada amb escala manual. El treballador manifesta tenir vertigen, per tant queda 
prohibit realitzar treballs amb escales a alçades superiors als 2 metres (distància mesurada des del terra fins 
els peus del treballador). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

El treballador manifesta tenir vertigen, per tant queda 
prohibit realitzar treballs amb escales a alçades superiors 
als 2 metres (distància mesurada des del terra fins els 
peus del treballador). 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Treballs en alçada durant tasques de manteniment de la zona enjardinada del pati superior 
(només es disposa de barana a la zona d'hort, a la resta de zona enjardinada no hi ha barana que protegeixi del 
risc de caiguda des de més de 4 metres d'alçada. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i 
entregar als treballadors  
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

Protegir tota la zona amb baranes completes, igual que ja 
s'ha realitzat a la zona de l'hortet. 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

Utilització d' arnés de seguretat en tot moment quan 
s'hagi d'accedir a la zona enjardinada del pati superior 
que no disposa de barana, i no es disposi de protecció 
col·lectiva eficaç (baranes). 

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  
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L'arnés s'ha de fixar a un punt fix i resistent. Si no es 
col·loquen baranes caldrà col·locar línia de vida en tota la 
llargada de la zona en qüestió. 
Prioritat:Alta       

AOBHHU 

CDX 
Risc: Caiguda de persones al mateix nivell 
 
_ 
Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures 
d'obstacles . Mantenir les zones d'emmagatzematge i 
zones de treball netes i endreçades. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) (moll, amb fang, gel, etc.) 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Es recomana disposar d'alfombra a la zona d'entrada al 
centre, per tal que els alumnes, professors, conserges, i 
usuaris en general es puguin eixugar la sola de les 
sabates els dies de pluja, i evitar així mullena als terres 
del recinte. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Senyalitzar l'advertència de Paviment Moll / Suelo Mojado 
dins del centre quan s'estiguin realitzant tasques de 
neteja, o bé quan hi hagi zones molles (com per exemple 
l'entrada) en dies de pluja. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar calçat de segureta amb sola antilliscant  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Caiguda d'objectes per manipulació 
 
_ 
Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials a la zona del magatzem. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Evitar emmagatzemar objectes que ja no tenen cap ús. 
Es recomana retirar-los el més aviat possible per tal de 
disposar de més espai per emmagatzemar allò que sí 
sigui d'utilitat. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Les escales s'han d'emmagatzemar de forma que 
disposin d'algun dispositiu de retenció que eviti que 
puguin relliscar i caure, evitar emmagatzemar-les 
recolzades a la paret sense dispositius de retenció. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Mantenir totes les prestatgeries fixades a la paret per 
evitar així bolcades accidentals. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Millorar l'emmagatzemament dels productes en les 
prestatgeries  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
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No sobrepassar la càrrega màxima acceptable de la 
prestatgeria . Emmagatzemar de forma correcte: Objectes 
i materials grans i pesats en parts baixes de prestatgeries 
i objectes més petits i lleugers en parts altes. 
Evitar que sobresurtin els objectes de les prestatgeries. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació d'objectes pesats o de grans dimensions 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar calçat de seguretat amb puntera. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar guants de protecció mecànica per garantir un 
correcte aferrament sense perill de lesió a les mans (talls, 
rascades). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar els mitjans mecànics disponibles per a transportar 
càrregues voluminoses o pesades, com per exemple 
carretons. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: No portar cinturó portaeines  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de cinturó portaeines  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Xocs contra objectes immòbils  
 
_ 
Factor de risc: Presència de materials en zones de pas (mobiliari: taules o cadires de l'escola, per exemple). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Les zones de pas han d'estar lliures d'obstacles . 
Mantenir l'ordre als passadissos del centre. Mantenir una 
correcte distribució del mobiliari a les aules, evitar col·loca 
el mobiliari de forma que obstaculitzi les zones de pas i 
les sortides. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Xocs/contactes amb elements mòbils de la màquina 
 
_ 
Factor de risc: Manca d'instruccions escrites de la màquina en lloc visible (veure relació de maquinària 
utilitzada en el lloc de treball). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Posar a disposició dels treballadors el manual 
d'instruccions del fabricant en idioma oficial  
Prioritat:Moderada   
 
 
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHH 
_ 
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Factor de risc: No compleix el Reial Decret 1215/1997 sobre utilització d'equips de treball (motocultor) 
_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Adequar la màquina a la normativa vigent, identificar els 
riscos amb un check-list de màquines i seguir les 
recomanacions resultants del mateix . En cas de no ser 
possible l'adequació es recomana substituir aquest 
motocultor per un de nou amb marcatge CE, que 
compleixi amb tots els requisits de seguretat necessaris. 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
Risc: Cops o talls per objectes o eines 
H 
_ 
Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual necessaris durant el treball: calçat de seguretat, 
guants de protecció mecànica. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar calçat de seguretat segons norma EN-345 (amb 
puntera) quan es manipulin càrregues pesades, o quan 
s'utilitzin els equips de jardineria (desbroçadora i 
motocultor). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar guants de protecció mecànica quan es manipulin 
objectes que puguin tenir parts tallants o punxants, com 
arestes o rebaves. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar guants de protecció mecànica quan s'utilitzin 
eines manuals tallants o punxants. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
Risc: Projecció de fragments o partícules 
 
_ 
Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual adequats  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar pantalla de protecció facial durant l'ús de 
desbroçadora. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Utilitzar ulleres de seguretat EN 166 quan es realitzin 
operacions o s'utilitzin eines que puguin produir projecció 
de partícules, o durant la manipulació de productes 
químics que puguin produir esquitxos (com per exemple 
durant els transvasaments). 
Prioritat:Moderada   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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Risc: Atrapaments per bolcada de màquines 
 
_ 
Factor de risc: - Motocultor que no compleix el RD 1215/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Adequar la màquina (motocultor) a la normativa vigent. . 
En cas de no ser possible l'adequació es recomana 
substituir aquest motocultor per un de nou amb marcatge 
CE, que compleixi amb tots els requisits de seguretat 
necessaris. 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Sobreesforços 
 
_ 
Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als 
treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans 
mecànics sempre que sigui possible, com per exemple 
carretons. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
Risc: Postures incorrectes 
 
_ 
Factor de risc: Postures forçades (braços per sobre de les espatlles, amb l'esquena girada o encorbada, ajupit 
o de genolls). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Donar formació sobre postures correctes als treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Exposició a temperatures extremes 
 
_ 
Factor de risc: Treballs a l'aire lliure quan es realitzen tasques de neteja i manteniment dels patis. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps 
Prioritat:Baixa      
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives  
 
_ 
Factor de risc: Generació de vapors o gasos que puguin emanar dels productes químics utilitzats. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar mascareta adequada al producte a manipular. 
Comprovar si cal ús de mascareta i de quin tipus a la fitxa 
de dades de seguretat del producte en qüestió. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives 
 
_ 
Factor de risc: Emmagatzematge incorrecte de substàncies  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Magatzem adequat als productes utilitzats . Disposar 
d'armari tancat amb clau i amb reixa de ventilació per a 
guardar els productes químics. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Mantenir els envasos en el seu envàs original. Verificar 
periòdicament que l’envàs està en correctes condicions i 
que disposa d'etiqueta en bon estat, així com que es 
manté correctament tancat. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

No emplenar envasos d'ús alimentari  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

No tenir envasos sense etiquetar  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació de productes químics: sòlids i líquids  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de Fitxes de Seguretat de qualsevol producte 
que s'utilitzi i seguir les seves recomanacions. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Utilitzar les ulleres de seguretat EN 166  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Utilitzar guants de protecció química  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per agents físics 
 
_ 
Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) a l'utilitzar equips de treball que puguin 
generar un nivell de soroll elevat o molest. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 
352 quan s'utilitzin equips de treball que generin nivells de 
soroll elevat o molest. 
Prioritat:Moderada   
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
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Risc: Malalties causades per agents biològics 
 
_ 
Factor de risc: Exposició a virus i/o bactèries durant la realització d'alguns treballs de neteja i manteniment (per 
exemple desembussar WC, buidar papereres, etc.). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar equips de protecció individual (guants de 
protecció) per tal d'evitar el contacte directe amb les fonts 
on pot haver presència de microorganismes). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDDEF
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4.2 Riscos de les condicions materials 
 
Risc: Portes i sortides 
 
Factor de risc: Portes sense senyalitzar i recorregut d’evacuació sense senyalitzar. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Posar senyals de SORTIDA a les portes de sortida dels 
centres. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Senyalitzar els recorreguts d'evacuació del centres. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
xvvv 
 
 
Risc: Il·luminació 
 
Factor de risc: Il·luminació incorrecta o defectuosa . Manca realitzar mesures higièniques d'il·luminació 
per comprovar els nivells de llum. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Realitzar mesures higièniques d'il·luminació per comprovar 
si els nivells s'ajusten a les recomanacions establertes en la 
normativa actual. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Incendis i Emergències 
 
Factor de risc: Desconeixement del Pla d'Emergència de l'empresa  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Demanar el pla d'emergència de l'escola (a la Generalitat) 
o bé elaborar un pla d'emergència en cas que no estigui 
elaborat. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Manca disposar de llistat de telèfons d'emergència (ambulància, bombers, urgències, 
policia)  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Ubicació inadequada o manca de revisions dels medis de lluita contra incendis. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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 Evitar col·locar obstacles davant dels extintors, ni tampoc 
penjar murals o objectes de forma que puguin tapar la 
senyalització d'aquests. 
Es recorda que els extintors han de ser fàcilment visibles i 
accessibles. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Formació i Informació dels treballadors  
 
Factor de risc: Manca d'informació i formació dels treballadors  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Donar formació als treballadors en matèria de prevenció de 
riscos laborals : de consergeria. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Informar els treballadors dels riscos als que estan exposats 
en el lloc de treball : de consergeria. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Vigilància de la salut 
 
Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 La farmaciola ha de contenir com a mínim: desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gasses estèrils, cotó hidròfil, venes, 
esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un 
sòl ús 
Prioritat: Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Vigilància de la salut dels treballadors i reconeixements mèdics  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors de 
consergeria. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
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Risc: General 
 
Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

AVÍS DE REBUDA 
 
 
 
 
 
En compliment del segon punt dels pactes del concert del servei de prevenció Prevencontrol, SA,
acusem recepció de la Informe de planificació de l'activitat preventiva realitzat a l'empresa
AJUNTAMENT DE BERGA. (Codi client: 640.250) 
 
Si us plau retorni'ns l'avís de rebuda,  al número de fax 937838178 , ja que es el justificant de que vostè 
ha rebut l'informe.  
 
 
 
 
 
 
 

 a ............... de ........................ de 2015
 
 
 
Sr.:  
  
  
Càrrec  
  
  
Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els preguem que omplin els espais en blanc amb lletres majúscules i signin el document. 
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