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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, 31 / 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 ESCOLA BRESSOL 
 
x 
Risc: Caiguda d'objectes per manipulació 
 
Factor de risc: Prestatgeries inestables   
xvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 
x 
Risc: Contactes elèctrics 
 
Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat   
Mesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 Evitar l'ús de "lladres" 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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 Disposar del Pla d'Emergència 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Realitzar formació en emergències 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Realitzar simulacres d'evacuació d'incendis 
periòdicament 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 
x 
Risc: Causats per éssers vius 
 
Factor de risc: Agressions de persones   
Mesura 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  

 
x 
Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles 
 
Factor de risc: Manca de visibilitat durant les excursions caminant que es realitzen fora del centre amb els 
infants de 2 a 3 anys (Aules dels SOLS).  
Mesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 
Lloc de treball: EDUCADORA 
Secció: ESCOLA BRESSOL 
Treballadors exposats: 9  
 
X 
Risc: Caiguda de persones a diferent nivell 
H 
_ 
Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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Utilitzar calçat adequat, còmode, subjecte al peu i amb 
sola antilliscant. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 

CDX 
Risc: Caiguda de persones al mateix nivell 
H 
_ 
Factor de risc: No utilitzar calçat antilliscant  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos)  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Caiguda d'objectes per manipulació 
 
_ 
Factor de risc: - Manipulació de càrregues de diferents formes, mides i pesos: Mobiliari, caixes de material, 
joguines, etc. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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Risc: Xocs contra objectes immòbils  
 
_ 
Factor de risc: Cops contra objectes sortints : calaixos o portes d'armari obertes. O cops contra objectes 
penjant: treballs manuals penjats al passadís de l'escola. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Cops o talls per objectes o eines 
 
_ 
Factor de risc: Estris amb parts punxants : utilització d'agulles o xinxetes per a subjectar papers en el panell 
d'anuncis, ... 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Utilització d'eines manuals tallants : tisores, cúter o similars. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Sobreesforços 
 
_ 
Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes : aixecar i agafar els infants per atendre les seves 
necessitats, tant d'higiene com afectives. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
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Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes : aixecar i agafar els infants. 
_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Postures incorrectes 
 
_ 
Factor de risc: Postures forçades a l'hora de realitzar activitats amb els infants. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Donar formació sobre postures correctes als treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Dur a terme la vigilància periòdica de la salut dels 
treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _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 . Mantenir 
tancada la porta del magatzem dels productes de neteja. 
El dia de la visita s'observa que l'armari de la neteja es 
troba tancat amb clau, i disposa de ventilació. Es 
recomana fixar les prestatgeries. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

No emplenar envasos d'ús alimentari  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

No tenir envasos sense etiquetar  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació de productes químics: sòlids i líquids : productes de neteja i desinfecció del centre. 
Productes per rentar la roba. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de Fitxes de Seguretat del productes químics 
que hi ha al centre. Els productes que són de caràcter 
domèstic serà suficient disposant de la informació de 
l'etiqueta. Cal però que es tingui coneixement de tots els 
productes de que es disposa, dels seus efectes  i de com 
s'han d'emmagatzemar i manipular. 
Prioritat:Baixa      
 
 
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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Risc: Causats per éssers vius 
 
_ 
Factor de risc: Ambient contaminat per bactèries, virus, etc  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per agents biològics 
 
_ 
Factor de risc: Exposició a virus i/o bactèries : processos gripals, refredats i malalties comuns en infants. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Entregar instrucció escrita als treballadors sobre mesures 
higièniques en treballs amb risc biològic  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

Realitzar reconeixements mèdics específics als 
treballadors  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació incorrecta d'aliments  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Entregar instrucció escrita als treballadors sobre una 
correcta manipulació dels aliments  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

Rebre formació, mitjançant una entitat acreditada, en 
manipulació d'aliments  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Utilització d'eines i/o equips en condicions higièniques deficients o una deficient neteja i 
desinfecció del centre. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials 
H 
_ 
Factor de risc: Causades per manipulació rutinària de càrregues pesades.  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Formació i informació als treballadors sobre manipulació 
manual de càrregues  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBHHH 
_ 
Factor de risc: Posició incorrecta de treball  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Formar i informar els treballadors sobre els riscos u 
mesures preventives  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDELloc de treball: CUINERA 
Secció: ESCOLA BRESSOL 
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 periòdicament. El dia de la visita s'observa 
que es disposa d'escala manual en correcte estat. 
Comprovar periòdicament que el seu estat d'ús continua 
essent correcte. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _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 , així com una zona de treball ordenada. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Posar proteccions a les parts mòbils de les màquines i/o 
eines , utilitzar empentador per subjectar i aproximar la 
peça a picar. 
Utilitzar guant de malla sempre que hi hagi risc de tall, 
inclús durant les operacions de neteja dels equips. 
Senyalitzar el seu ús obligatori. 
 
En cas que la picadora estigui fora d'ús cal mantenir-la 
desconnectada de la corrent elèctrica i senyalitzada "Fora 
d'ús", i de seguida que es pugui eliminar-la. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHH 
_ 
Factor de risc: Realització de treballs de neteja o manteniment d'equips de tall. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Utilització d'eines manuals tallants : ganivets, tisores, etc. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDX 
Risc: Sobreesforços 
H 
_ 
Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHHU 
CDX 
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Risc: Postures incorrectes 
 
_ 
Factor de risc: Postures forçades : postura mantinguda de peu dret durant la jornada laboral. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Donar formació sobre postures correctes als treballadors  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  
AOBHHU 
CDX 
Risc: Exposició a temperatures extremes 
 
_ 
Factor de risc: Temperatura ambient de la zona de treball extrema (calor) : zona de treball de la cuina. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Realitzar avaluació específica d' estrès tèrmic  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
Risc: Contactes tèrmics (cremades) 
 
_ 
Factor de risc: Contacte amb superfícies i/o líquids calents  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: No utilitzar guants de protecció  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives 
_ 
Factor de risc: Contacte amb substàncies sòlides/líquides : productes de neteja. 

_ 
XX 
Mesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
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Realitzar formació sobre manipulació de productes 
químics  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per agents biològics 
 
_ 
Factor de risc: Exposició a virus i/o bactèries durant treballs de neteja, manipulació de residus, escombraries,...

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Proporcionar formació als treballadors  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Manipulació incorrecta d'aliments  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Entregar instrucció escrita als treballadors sobre una 
correcta manipulació dels aliments  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Rebre formació, mitjançant una entitat acreditada, en 
manipulació d'aliments  
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: Correcte  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Il·luminació 
 
Factor de risc: Correcte : sistemes d'iluminació, així com també les lluminàries d'emergència.  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Efectuar simulacres d'evacuació de les instal·lacions. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Elaborar un pla d'emergència o manual d'autoprotecció 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Vigilància de la salut 
 
Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola : es verifica durant la visita la seva disponibilitat 
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 . Cal mantenir-les tancades amb clau 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
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Factor de risc: Informe de l’aclimatabilitat dels 12 últims mesos  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

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

_ 
(Un any) 

_  _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 de tenir concertat 
el servei i d'oferir els reconeixements mèdics a tots els seus 
treballadors. Aquests, però, poden renunciar a realitzar els 
reconeixements mèdics, però la seva renúncia ha de 
quedar registrada. Recordar seguir el programa de vacunes 
específic del lloc de treball que es realitza. Demanar al 
metge. 
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: Baixa      

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Documentació relativa a la prevenció de riscos laborals  
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  
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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