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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  dimarts, 17 / març / 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 BIBLIOTECA 
 
x 
Risc: Contactes elèctrics 
 
Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat   
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 Evitar l'ús de "lladres" en cas de necessitar més preses 
de corrent, caldrà ampliar el nombre d'endolls disponibles.
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats 
mitjançant senyal d'advertència de risc elèctric . El dia de 
la visita s'observa que els quadres elèctrics disposen de 
tapa i senyalització de risc elèctric, en la majoria dels 
casos. No obstant algun quadre, un cop oberta la tapa 
tenia buits per on es podia accedir al cablejat elèctric. Cal 
acabar de tapar aquest forats. També s'observa algun 
quadre sense senyalització (ex. planta 2 sala d'adults). 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 
x 
Risc: Incendis 
 
Factor de risc: Inherents a l'empresa o centre de treball: edifici, materials utilitzats i emmagatzemats, etc.  
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 Conèixer el Pla d'Emergència Interior de l'empresa , els 
medis de lluita contra incendis disponibles al centre de 
treball i saber com es fan servir. 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Realitzar formació en emergències 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Realitzar simulacres de forma periòdica. 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 
x 
Risc: Causats per éssers vius 
 
Factor de risc: Agressions de persones : robatoris, usuaris conflictius, etc.  
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
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Lloc de treball: Auxiliar biblioteca 
Secció: BIBLIOTECA 
Treballadors exposats: 3  
 
X 
Risc: Caiguda de persones a diferent nivell 
 
_ 
Factor de risc: - El tamboret que s'utilitza per accedir a les parts altes de les prestatgeries no és adequat 
(tamboret de fusta poc estable, petit, poc resistent i amb la superfície lliscant). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Cal disposar de banquetes o tamborets adequats per 
accedir a les parts altes de les prestatgeries. Les 
banquetes o tamborets han de ser estables amb 
superfície antilliscant i potes de goma. Es recomana 
utilitzar tamborets ventosa per accedir a les parts altes de 
les prestatgeries. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _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 . El dia de la 
visita es realitzen mesures de llum i s'observa que els 
nivells de llum de l'escala són inferiors als recomanats 
(<150 lux). Cal incrementar els nivells de llum. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

L'escala de la sortida d'emergència de la planta 0, zona 
d'audiovisuals, cal que s'equipi amb una barana completa 
(barra superior a 0,90 m i barra intermitja a 0,45 m) al 
costat on pot produir-se una caiguda (escala de més de 4 
graons). 
 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Modificar la superfície dels graons de les escales del 
centre, aplicant tractament antilliscant o instal·lant bandes 
antilliscants per evitar relliscades. Com per exemple 
descamat o tractament químic del formigó per aconseguir 
un acabat rugós, recobriment amb resines que continguin 
partícules abrasives o enganxant a terra bandes de 
material antilliscant, assegurant que el nou terra i els 
adhesius són compatibles amb el material original del 
terra i que no es generin nous perills. 
 
El dia de la visita s'observa que, tant a l'escala principal, 
com a les escales que baixen al magatzem de la planta -
1, com a les escales de la sortida d'emergència de la 
planta 0 (zona audiovisuals), són lliscants. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar calçat adequat, que subjecti bé el peu i que 
disposi de sola antilliscant. 
Prioritat:Baixa      
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDDX 
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Risc: Caiguda d'objectes despresos 
 
_ 
Factor de risc: Prestatgeries inestables  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Fixar les prestatgeries a la paret i falcar-les per evitar que 
puguin bolcar de forma accidental. Revisar tant les 
prestatgeries de les sales obertes als usuaris, com les 
prestatgeries del magatzem i de l'armari de la neteja. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Xocs contra objectes immòbils  
 
_ 
Factor de risc: - Presència de taules i cadires, carros, etc. a les zones de pas. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Mantenir els carros de recollida de llibres en els llocs 
establerts, de manera que no envaeixin les zones de pas i 
no dificultin el moviment de les persones. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
Risc: Cops o talls per objectes o eines 
 
_ 
Factor de risc: Estris amb parts punxants : tisores, cúters, altres. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de pots o safates per emmagatzemar els estris 
tallants o punxants, evitant així que puguin quedar per 
sobre de les taules, entre papers o prop de cantells. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Disposar de tisores de punta rodona i cúters de seguretat 
amb sistema de bloqueig per evitar que es puguin obrir o 
tancar de forma inesperada, per tal d'evitar talls o 
punxades. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Sobreesforços 
 
_ 
Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes (llibres, documents, caixes de folis, arxivadors, etc.) 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i evitar i/o 
reduir el sobreesforç (carros). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes : llibres, caixes, etc. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als 
treballadors. Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Utilitzar envasos i/o capses de fàcil agafar  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
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Factor de risc: Moviments repetitius de les extremitats superiors (mans), associats als treballs amb ordinador. 
_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Proporcionar formació als treballadors sobre mesures 
preventives amb tasques que impliquin esforços repetits  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que quan 
es subjectin permetin que el canell romangui recta amb 
l'avantbraç : teclat i ratolí ergonòmics. 
En cas de fer servir ordinador portàtil, acoblar teclat 
independent i ratolí independent , per poder adequar 
ergonòmicament el lloc de treball. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Postures incorrectes 
 
_ 
Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar cadires amb seient regulable en alçada, amb 
respatller regulable d'alçada ajustable i cinc punts de 
suport al terra  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHH 
_ 
Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD)  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) i el 
teclat enfront l'usuari per evitar tenir d'adquirir postures 
forçades del coll.  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Donar formació sobre treballs amb pantalles de 
visualització de dades  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Disposar d'espai suficient a la superfície de la taula, que 
permeti recolzar els avantbraços a l'utilitzar el teclat  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Disposar d'espai suficient en la zona de les cames i peus 
per a poder canviar de postura mentre es treballa. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Distància. Endarrerir la pantalla tot el que es pugui. La 
distància mínima entre els ulls i la pantalla ha de ser de 
45 cm  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Posar a disposició dels treballadors que ho desitgin, 
suports de mans i canells o utilitzar models de teclat amb 
suport incorporat  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Posició. Col·locar la pantalla de visualització de dades 
(PVD) de forma perpendicular a les finestres  
Prioritat:Baixa      
 
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
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Possibilitar els canvis de postura i descansos durant el 
treball amb PVDs. Alternar tasques per evitar que es 
mantinguin postures estàtiques durant un període de 
temps prolongat. Es recomana no estar més de dues 
hores seguides assegut davant de les pantalles de 
visualització de dades. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Proporcionar reposapeus a les treballadores que el 
requereixin. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Realitzar petits exercicis de relaxació muscular, sobretot 
del coll i la zona lumbar, després de períodes continuats 
de treballs estàtics d'oficina.  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per agents físics 
 
_ 
Factor de risc: - Fatiga visual 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Mantenir un programa de vigilància de la salut adequat, 
per tal de detectar possibles deficiències visuals i procedir 
a utilitzar una adequada correcció ocular. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Il·luminació deficient  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Instal·lar lluminàries addicionals o incrementar la potència 
de les lluminàries actuals, per tal d'incrementar els luxos. 
Durant la visita es realitzen mesures higièniques de llum i 
s'observa que manca intensitat de llum a la majoria de 
zones de l'edifici. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Realitzar nova medició higiènica del nivell d'il·luminació 
un cop s'hagin aplicat millores. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials 
 
_ 
Factor de risc: Càrrega mental provocada per l'atenció al públic i el control dels usuaris de la Biblioteca. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Informar al personal de les funcions i responsabilitats del 
lloc de treball  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHH 
_ 
Factor de risc: Causats per moviments repetitius  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDDEF
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4.2 Riscos de les condicions materials 
 
Risc: Escales 
 
Factor de risc: Escales fixes amb baranes incomplertes . Manca barana a un costat de l'escala 
d'emergència de la sala d'audiovisual. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 L'escala de la sortida d'emergència de la planta 0, zona 
d'audiovisuals, cal que s'equipi amb una barana completa 
(barra superior a 0,90 m i barra intermitja a 0,45 m) al 
costat on pot produir-se una caiguda (escala de més de 4 
graons). 
 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Modificar la superfície dels graons de les escales del 
centre, aplicant tractament antilliscant o instal·lant bandes 
antilliscants per evitar relliscades. Com per exemple 
descamat o tractament químic del formigó per aconseguir 
un acabat rugós, recobriment amb resines que continguin 
partícules abrasives o enganxant a terra bandes de material 
antilliscant, assegurant que el nou terra i els adhesius són 
compatibles amb el material original del terra i que no es 
generin nous perills. 
 
El dia de la visita s'observa que, tant a l'escala principal, 
com a les escales que baixen al magatzem de la planta -1, 
com a les escales de la sortida d'emergència de la planta 0 
(zona audiovisuals), són lliscants. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Il·luminació 
 
Factor de risc: Correcte estat dels llums d'emergència del centre. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana realitzar revisions periòdiques dels 
equipaments 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Il·luminació incorrecta o defectuosa a l'armari de productes de neteja. Manca col·locar 
pantalla per protegir la bombeta. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Col·locar pantalla en bones condicions que protegeixi la 
bombeta de l'armari de productes de neteja. 
Prioritat: Baixa      
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
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Factor de risc: Intensitat inadequada a la zona de treball (taules auxiliars biblioteca), així com a les 
zones d'emmagatzematge de llibres, escales i serveis. Veure resultats de la luxometria realitzada el dia 
06/02/2015. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Millorar la il·luminació segons els resultats de la luxometria 
realitzada en data 06/02/2015. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Ventilació i climatització 
 
Factor de risc: La temperatura és inadequada pel treball realitzat a la planta -1. No es disposa de 
calefacció. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana instal·lar equip de climatització a la planta -1, 
ja que les treballadores hi han d'accedir vàries vegades al 
dia, per tal de gestionar l'arxiu de llibres de la biblioteca. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: No hi ha manteniment periòdic en les instal·lacions  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Planificar un manteniment periòdic de revisió i neteja dels 
equips de climatització de l'edifici i mantenir un registre per 
escrit. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Emmagatzematge de materials 
 
Factor de risc: - Emmagatzematge en desordre i en zones no habilitades (en el replà de la planta -1). 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana mantenir un correcte estat d'ordre al recinte, 
concretament a la planta -1 (replà, magatzem-arxiu). 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Prestatgeries amb càrrega excessiva  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 No sobrecarregar les prestatgeries del centre. Si es 
necessita emmagatzemar llibres més pesats, o més 
quantitat de llibres caldrà disposar de prestatgeries prou 
resistents que garanteixin la seva seguretat i estabilitat. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures (prestatgeries del centre, sobretot les del 
magatzem-arxiu). 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Fixar i falcar a la paret i terra les prestatgeries del centre. _ _  _Empresa  
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Revisar que totes les prestatgeries (incloent les del 
magatzem-arxiu) siguin prou resistents per poder 
emmagatzemar els llibres que es disposen. 
Prioritat: Moderada   

(Sis mesos) 

xvvv 
Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures a l'armari de neteja. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Cal disposar de 
prestatgeria en correcte estat. Cal fixar la prestatgeria per 
evitar bolcades accidentals. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Senyalització 
 
Factor de risc: Correcte senyalització de medis de lluita conta incendis. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana realitzar revisions periòdiques de les 
senyalitzacions per tal de detectar deficiències, és a dir: 
que no estan tapades per material emmagatzemat i que no 
han estat malmeses per qualsevol circumstància. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència . Manca senyalitzar la prohibició d'ús d'ascensor 
en cas d'incendi a la planta -1. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

Senyalitzar la prohibició d'utilitzar ascensors en cas 
d'incendi a la planta -1. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència . Manca senyalitzar les portes i vies d'evacuació de 
la planta -1. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

Senyalitzar les portes i vies d'evacuació de la planta -1. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
xvvv 
Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència o senyalització incorrecte. Tant a la planta 1 (sala 
infantil) com a la planta 2 (sala adults), hi ha 2 portes senyalitzades com a sortida d'emergència, quan 
només estan accessibles durant el matí, ja que aquestes portes donen a l'escala del Consell Comarcal.
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Cal retirar la senyalització de sortides d'emergència en les 
portes de la planta 1 (sala infantil) i planta 2 (sala adults) 
que donen a l'escala del Consell Comarcal. 
Prioritat: Moderada   
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
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Risc: Incendis i Emergències 
 
Factor de risc: Manca del pla d'emergència o manual d'autoprotecció  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Elaborar un pla d'emergència o manual d'autoprotecció 
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: Obstacles davant els mitjans de lluita contra incendis , concretament davant de l’extintor 
del replà de la planta -1 (davant la porta del magatzem-arxiu). 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Deixar lliure d'obstacles l'àrea d'ubicació dels mitjans de 
lluita contra incendis 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Senyalització defectuosa o inexistent . Manca senyalitzar extintors i polsador d'alarma de 
la planta -1. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Posar senyals als mitjans de lluita contra incendis que no 
en disposin de la planta -1. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Senyalitzar el polsador d'alarma de la planta -1. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
xvvv 
Factor de risc: Ubicació inadequada o manca de revisions dels mitjans de lluita contra incendis. El dia 
de la visita s'observa que tots els extintors del centre estan 
col·locats a una alçada excessiva.  
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 . Es recomana 
baixar la ubicació dels extintors en general, el dia de la 
visita s'observa que la majoria estan penjats massa alts. 
Els extintors han de ser fàcilment accessibles, no poden 
estar obstaculitzats pel mobiliari. Cal modificar la ubicació 
dels extintors de la sala d'audiovisuals. 
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 
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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 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Adquirir una farmaciola i posar-la a un lloc visible a 
l'empresa , a la biblioteca. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 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: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _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 . 
Recordar que l'Ajuntament té la obligació d'oferir els 
reconeixements mèdics a tots els seus treballadors. 
Aquests, però, poden renunciar a realitzar els 
reconeixements mèdics, però la seva renúncia ha de 
quedar registrada. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
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 
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Factor de risc: Documentació relativa a la prevenció de riscos laborals . Es disposa d'un arxiu per a la 
documentació de PRL referent a la biblioteca. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Coordinació empresarial 
 
Factor de risc: Coordinació entre les empreses contractant i contractada . Manca establir la coordinació 
entre administracions que tenen treballadors al centre. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Un any) 

_  _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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