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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. 

 



 
Codi: PA
Edició: 5

 

 
PA-640.250 - AJUNTAMENT DE BERGA (BERGA) Pàgina: 3

 
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  dilluns, 30 / 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 MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
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: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 
x 
Risc: Incendis 
 
Factor de risc: Inherents a l'empresa ; papers i materials combustibles.  
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 Disposar del Pla d'Emergència 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Evitar l'acumulació de deixalles paper, cartró, etc. ja que 
això incrementa la càrrega de foc del recinte. 
Establir un programa periòdic de buidat de les papereres 
per evitar que es pugui acumular paper, ja que aquest fet 
augmenta la càrrega de foc. Evitar que les papereres 
estiguin ubicades a les proximitats de les bases d'endoll o 
a fonts de calor. 
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: Accidents de trànsit 
 
Factor de risc: Desplaçaments "in itinere", de casa a la feina i viceversa, i "in missio" per desplaçaments a 
altres centres d'ensenyament, concerts amb la banda, etc.  
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 No fer ús del telèfon mòbil durant la conducció. 
Prioritat: Moderada   
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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Lloc de treball: PROFESSOR/A DE MÚSICA 
Secció: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Treballadors exposats: 32  
 
X 
Risc: Caiguda de persones a diferent nivell 
 
_ 
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 . Es realitzen 
mesures higièniques dels nivells de llum en data 
06/02/2015 i es detecta que cal incrementar la intensitat 
de llum a l'escala d'emergència. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala . 
El dia de la visita s'observa que l'escala del centre 
disposa de gravat a cada graó, però aquest gravat no 
resulta efectiu, els graons encara son lliscants. Cal gravar 
més els graons o col·locar tires antilliscants. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Caiguda de persones al mateix nivell 
 
_ 
Factor de risc: Cables sense canalitzar a la sala de treball dels professors i a la recepció del centre. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Canalitzar el cablejat elèctric dels equips informàtics o bé 
agrupar-lo dins d'espirals, per tal d'evitar que els cables 
puguin produir entrebancades. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Manca d’il·luminació en les zones de pas o zones de treball del centre. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Cal adequar els nivells de llum, a les recomanacions 
establertes en la normativa vigent. Veure mesures de 
luxometria realitzades el dia 06/02/2015. 
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 

Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures 
d'obstacles . S'observa correcte el dia de la visita. 
Es recomana tenir cura i recordar als alumnes que no 
deixin llibres, bosses, etc. al terra que envaeixi la zona de 
pas. 
Prioritat:Baixa 
      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
 
 
 

 
_ 
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Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) . Presència de sòl moll degut a tasques de neteja o dies 
plujosos. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de zona amb estora a l'entrada del centre per tal 
que els usuaris i personal es pugui eixugar la sola del 
calçat els dies de pluja. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Senyalitzar l'advertència de "paviment moll" quan s'hagi 
acabat de netejar una zona de pas i hi hagi personal en el 
recinte , o bé en dies plujosos. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Caiguda d'objectes per manipulació 
 
_ 
Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials al magatzem de material (aula 008). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Fixar les prestatgeries del magatzem a la paret o terra per 
tal d'evitar bolcades accidentals. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Millorar l'emmagatzemament dels productes en les 
prestatgeries . Cal disposar d'espai suficient (no 
obstaculitzar la prestatgeria) i medis (escala) per poder 
accedir a les parts altes de les prestatgeries. 
Emmagatzemar de forma que quedi sempre una zona 
suficient de pas al magatzem. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

No sobrepassar la càrrega màxima acceptable de 
prestatgeria i col·locar els objectes i materials de manera 
que les càrregues més voluminoses i pesades quedin a 
les parts baixes de la prestatgeria i les càrregues més 
lleugeres i petites a les parts altes. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Prestatgeries inestables al magatzem d'instruments. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Fixar les prestatgeries a la paret i terra (falcar-les)  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
Factor de risc: Prestatgeries inestables per a l'arxiu de documentació del centre (prestatgeries amb poca 
fondària). S'observa que la documentació emmagatzemada sobresurt de la prestatgeria. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de prestatgeries de fondària suficient per tal de 
poder emmagatzemar la documentació de forma correcte, 
evitant que sobresurti de la prestatgeria. 
Prioritat:Moderada   
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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Fixar les prestatgeries a la paret i terra (falcar-les) per tal 
que puguin bolcar accidentalment. 
Disposar de prestatgeries de resistència suficient per al 
contingut a emmagatzemar. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 

CDX 
Risc: Xocs contra objectes immòbils  
 
_ 
Factor de risc: Cops contra objectes sortints : calaixos o portes d'armari obertes o mig obertes, de les zones de 
despatxos dels professors. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Mantenir els calaixos i els armaris tancats per evitar cops 
a l'aixecar-nos de la taula o bé al passar a la vora. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Presència de materials en zones de pas material, bosses dels alumnes, etc. a les aules o zona 
d'alumnes 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Les zones de pas han d'estar lliures d'obstacles . Es 
recomana tenir cura i recordar als alumnes que no deixin 
llibres, bosses, etc. al terra que envaeixi la zona de pas. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Zones de pas estretes en algunes aules segons la distribució de les taules i cadires (per 
exemple aula 206). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Desallotjar les zones de pas i mantenir 1,20 m. d'amplada 
per poder desplaçar-se sense perill de colpejar-se amb 
les taules o cadires de les aules. Cal adequar la 
distribució de les taules a l'espai de l'aula. És important 
no obstaculitzar la sortida amb el propi mobiliari de l'aula 
(millorar distribució aula 206). 
En cas que l'espai de l'aula no sigui suficient per al 
nombre d'alumnes, es recomana canviar a una aula més 
amplia o reduir el nombre d'alumnes del grup. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Sobreesforços 
H 
_ 
Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes material o instruments de música voluminosos o pesats. 

_ 
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, 
ascensor del centre. 
Prioritat:Baixa      
 
 
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
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Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes material o instruments de música voluminosos o pesats. 
_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als 
treballadors  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans 
mecànics com carretons, ascensor del centre, per 
exemple, quan s'ha de transportar o moure quantitat de 
material o objectes pesats. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
Risc: Postures incorrectes 
H 
_ 
Factor de risc: Postures forçades durant treballs amb pantalles de visualització de dades. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar d'espai suficient a la superfície de la taula, que 
permeti recolzar els avantbraços a l'utilitzar el teclat . 
S'observa correcte el dia de la visita. 
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 . 
S'observa correcte el dia de la visita. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Postures forçades o inadequades durant períodes de temps llargs, al subjectar instruments 
mentre s'està tocant, que poden afectar a braços, canells, dits, coll i zona lumbar. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
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Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats davant de les pantalles de visualització de dades 
de l'aula de professors o despatxos de l'equip directiu. 

_ 
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 , encara que l'estona de treball no sigui 
prolongada.  
S'observa que manca cadira ergonòmica en una taula de 
la sala de professors, i al despatx de l'equip directiu a la 
taula del Cap d'Estudis. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD) a l'aula de professors o despatxos de 
l'equip directiu. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Alçada. Situar la pantalla de visualització de dades (PVD) 
de manera que la part superior de la mateixa estigui a 
l'alçada de la vista de l'usuari, mantenint una distància de 
45 cm com a mínim entre pantalla i usuari  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) i el 
teclat enfront l'usuari  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Donar formació sobre treballs amb pantalles de 
visualització de dades  
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  

AOBHU 
CDX 
Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles 
 
_ 
Factor de risc: Zona de trànsit comú de pas de vianants i vehicles durant la tocada en passacarrers o events a 
l'exterior del centre. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar roba d'alta visibilitat per a treballs en les vies de 
trànsit o altres zones on puguin circular vehicles  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per agents físics 
 
_ 
Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) : exposició a múltiples fonts (el seu propi 
instrument, els instruments d'altres músics, els amplificadors i altaveus, el públic, etc.). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Mesurar el nivell de soroll i, si la mesura supera un nivell 
promig per a 8 hores de 80 dB (A) o 135 dB (C) de pic, 
s'ha d'implantar mesures preventives, ja que, a partir 
d'aquest nivell, es poden produir danys auditius. 
Si el soroll supera o és igual a 80 dB (A) o a 135 dB (C), 
caldrà informar i formar als treballadors sobre els riscos 
relacionats amb l'exposició al soroll i sobre com prevenir-

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  
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los (mètodes de treball, proteccions individuals, etc.), 
realitzar reconeixements mèdics de la funció auditiva i 
informar a cada treballador sobre el resultat d'aquests. 
Caldrà facilitar protectors auditius a qui ho sol.liciti. 
Si el soroll supera els 85 dB o 135 (A), a més de les 
mesures del punt anterior, cal realitzar un programa de 
mesures tècniques i organitzatives per a reduir els nivells 
d'exposició i, mentre duri aquest programa, també cal l'ús 
de protectors auditius per part de totes les persones que 
treballin, els quals han de ser subministrats per la pròpia 
empresa. 
També s'ha de restringir l'accés als llocs de treball 
afectats i senyalitzar-los 
La legislació prohibeix que l'exposició laboral al soroll 
superi, 87 dB (A) en promig de 8 hores i 140 dB (C) pic. 
Aquests nivells d'exposició es denominen valors límit. 
 
Prioritat:Alta       
Quan els nivells de soroll no puguin disminuir-se per sota 
dels límits admissibles, cal reduir el temps d'exposició 
mitjançant rotació de llocs, reorganització del treball, 
concessió de pauses als treballadors exposats per a que 
descansin en llocs silenciosos, etc. 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

Realitzar formació específica que inclogui informació 
sobre els nivells d'exposició als que solen estar exposats 
els treballadors del sector i riscos auditius associats, 
símptomes dels danys auditius i protectors auditius. 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

Sempre que sigui possible aplicar les següents mesures 
organitzatives: 
 
o Reduir el nivell del soroll al màxim durant els 
assajos i escalfaments (es tracta d'aconseguir que els 
professors puguin sentir el millor possible als alumnes 
sense necessitat que la intensitat sigui massa elevada. 
Quan es repeteixin seccions per polir defectes, els 
alumnes hauran de tocar de forma més silenciosa). 
o Intentar programar les classes barrejant 
repertoris que combinin música més intensa amb altre 
més tranquil·la per a reduir l'exposició global al soroll. Els 
instruments o passatges que emetin una pressió acústica 
més intensa s'haurien de repartir en diferents assajos o 
sessions. 
o Intentar augmentar la separació entre els 
diferents intèrprets, respecte l'espai de l'aula existent, ja 
que l'efecte nociu del soroll disminueix amb la distància. 
 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 
352 en els casos que sigui possible, per reduir el nivell de 
so al que s'està exposat.   
Es recomana disposar de sistema de protecció auditiva 
per a professionals: taps amb filtres especials d'atenuació 
acústica (aquests filtres només disminueixen el nivell del 
so, mentre que no alteren les seves característiques 
tonals, això permet el seu ús per professionals del 
sector). 
 
Prioritat:Alta       
 
 

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
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Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) Ambient amb pressió sonora alta 
(exposició al soroll): interacció instrumental per ús d'aules no aïllades acústicament o deficientment aïllades 
(aula 3). El dia de la visita s'estan fent actuacions per millorar l'aïllament acústic de l'aula. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Cal tenir en compte que com major siguin les dimensions 
de la sala i més alts siguin els sostres, més es reduirà 
l'exposició al soroll. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Utilitzar aules o espais dissenyats amb tractament 
acústic. Totes les aules disposen d'aïllament acústic. El 
dia de la visita s'observa que s'estan modificant les parets 
de l'aula 3 per millorar l'aïllament i les propietats 
acústiques de la sala.  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials 
 
_ 
Factor de risc: Càrrega mental en el tracte amb els alumnes. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Realitzar psicotècnics sobre càrrega mental 
(Prevencontrol) 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Realitzar reconeixements mèdics específics  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
AOBHH 
_ 
Factor de risc: Fatiga visual (reflexes). degut a treballar amb pantalles de visualització de dades (PVDs). 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de cortines en les aules on el sol molesti o 
dificulti el treball (enlluernaments o reflexes). El dia de la 
visita s'observa que no es disposa de cortines a les aules. 
Sí que es disposa als despatxos . 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Posició incorrecta de treball i moviments repetitius degut a la subjecció i tocada d'instruments. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Realitzar vigilància de la salut dels treballadors de forma 
periòdica. 
Prioritat:Moderada   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 



 
Codi: PA
Edició: 5

 

 
PA-640.250 - AJUNTAMENT DE BERGA (BERGA) Pàgina: 12

CDDELloc de treball: ADMINISTRATIVA 
Secció: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Treballadors exposats: 1  
 
X 
Risc: Caiguda de persones a diferent nivell 
 
_ 
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 . Es realitzen 
mesures higièniques dels nivells de llum en data 
06/02/2015 i es detecta que cal incrementar la intensitat 
de llum a l'escala d'emergència. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala . 
El dia de la visita s'observa que l'escala del centre 
disposa de gravat a cada graó, però aquest gravat no 
resulta efectiu, els graons encara son lliscants. Cal gravar 
més els graons o col·locar tires antilliscants. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Caiguda de persones al mateix nivell 
 
_ 
Factor de risc: Cables sense canalitzar a la recepció del centre. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Canalitzar el cablejat elèctric dels equips informàtics o bé 
agrupar-lo dins d'espirals, per tal d'evitar que els cables 
puguin produir entrebancades. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
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 . S'observa correcte el dia de la visita. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) . Presència de sòl moll degut a tasques de neteja o dies 
plujosos.  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de zona amb estora a l'entrada del centre per tal 
que els usuaris i personal es pugui eixugar la sola del 
calçat els dies de pluja. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Senyalitzar l'advertència de Paviment Moll / Suelo Mojado 
quan s'hagi acabat de netejar una zona de pas i hi hagi 
personal en el recinte , o bé en dies plujosos. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 

CDX 
Risc: Caiguda d'objectes despresos 
 
_ 
Factor de risc: Caiguda de materials o objectes de les prestatgeries. Prestatgeries inestables per a l'arxiu de 
documentació del centre (prestatgeries amb poca fondària). S'observa que la documentació emmagatzemada 
sobresurt de la prestatgeria.  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Emmagatzemar de forma estable els materials a les 
prestatgeries . Es recomana situar les càrregues més 
pesades i voluminoses a les parts baixes de les 
prestatgeries i les càrregues més petites i lleugeres a les 
parts altes. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

Disposar de prestatgeries de fondària suficient per tal de 
poder emmagatzemar la documentació de forma correcte, 
evitant que sobresurti de la prestatgeria. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Fixar les prestatgeries a la paret i terra (falcar-les) per tal 
que puguin bolcar accidentalment. 
Disposar de prestatgeries de resistència suficient per al 
contingut a emmagatzemar. 
 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

No sobrecarregar les prestatgeries del centre. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDDX 
Risc: Cops o talls per objectes o eines 
 
_ 
Factor de risc: Manipulació de paper  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Usar guants de protecció en la manipulació de paper en 
grans quantitats, com per exemple durant la recollida i 
manipulació del paper residual de papereres. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Estris amb parts punxants : tisores, cúter i altres elements de tall   

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar les eines d'oficina les quals el personal es pugui 
punxar o tallar, com tisores, cúter, etc., en lloc segur 
(calaixos, pots, safates), i no deixar-los sobre la taula ni al 
cantell de la mateixa. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

Utilitzar eines en bon estat de conservació. Procurar que 
les tisores siguin amb punta roma i els cúters disposin de 
sistema de bloqueig per evitar que es puguin obrir o 
tancar de forma inesperada. Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
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CDX 
Risc: Sobreesforços 
H 
_ 
Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes : caixes de folis, arxivadors, ... 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans 
mecànics sempre que sigui possible (per exemple amb 
carretons per transportar les caixes de paper o arxius). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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 adequar 
ergonòmicament el lloc de treball. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Postures incorrectes 
 
_ 
Factor de risc: Postures forçades per treballar estàtics: treballs en que el treballador està assegut. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de faristol o portadocuments regulable i estable 
al costat de la pantalla en cas de copiar gran quantitat de 
documents 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Posar un reposapeus a disposició de qui ho demani  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

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

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Donar formació sobre treballs amb pantalles de 
visualització de dades . S'imparteix en formació teòric 
pràctica en matèria de prevenció de riscos laborals per 
Prevencontrol. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives  
 
_ 
Factor de risc: Generació de vapors o gasos (ozó) per part d'impressores làser i fotocopiadores. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Ubicar les impressores làser i fotocopiadores en llocs 
ventilats per reduir l'exposició a ozó. 
Prioritat:Baixa      
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDX 
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Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials 
H 
_ 
Factor de risc: Causats per la organització del treball : atenció a persones, distribució de tasques, jornada de 
treball, ... 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Alternar postures estàtiques amb postures dinàmiques : 
situar fax i impressores, arxius, material d'oficina, allunyat 
de la taula de treball, per poder aixecar-se de tant en tant 
i fer canvi de postura i activar la circulació sanguínia a les 
extremitats inferiors. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Causats per moviments repetitius  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors per 
treballs amb moviments repetitius (als treballadors 
afectats) 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Fatiga visual (reflexes). per ús de pantalles de visualització de dades. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar dels suficients punts de llum i que proporcionin 
els nivells d'il·luminació requerits . Es realitza luxometria, 
els nivells de llum detectats són correctes. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Orientar correctament les pantalles de visualització de 
dades (monitor d'ordinador), de manera que l'usuari no 
rebi reflexes sobre la pantalla, si escau. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Posició incorrecta de treball : posició asseguda durant gran part de la jornada laboral. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Es recomana col·locar el fax, impressora o l'arxiu en lloc 
allunyat a la taula de treball, per tal d'incentivar 
l'aixecament i canvi de postura del treballador. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDELloc de treball: ADAPTACIÓ LLOC TREBALL - CONSERGE 
Secció: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Treballadors exposats: 0  
 
X 
Risc: Caiguda de persones a diferent nivell 
 
_ 
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 . Es realitzen 
mesures higièniques dels nivells de llum en data 
06/02/2015 i es detecta que cal incrementar la intensitat 
de llum a l'escala d'emergència. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
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Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala . 
El dia de la visita s'observa que l'escala del centre 
disposa de gravat a cada graó, però aquest gravat no 
resulta efectiu, els graons encara son lliscants. Cal gravar 
més els graons o col·locar tires antilliscants. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Utilitzar un calçat 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: Sòl lliscant (moll, amb greixos)  

_ 
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, conserge i 
usuaris en general puguin eixugar la sola de les sabates 
els dies de pluja, i evitar així mullena als terres del 
recinte. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

Senyalitzar l'advertència de "paviment moll" quan s'hagi 
acabat de netejar una zona de pas i hi hagi personal en el 
recinte  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

Utilitzar calçat amb sola antilliscant, còmode i subjecte al 
peu. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Caiguda d'objectes per manipulació 
 
_ 
Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Les prestatgeries han d'estar fixades a la paret per tal 
d'evitar bolcades accidentals. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDDX 
Risc: Cops o talls per objectes o eines 
 
_ 
Factor de risc: Eines abandonades en llocs perillosos o mal guardades 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar d'espais dedicats a les eines necessàries a cada 
lloc de treball  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Materials utilitzats amb arestes tallants o rebaves  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar guants de protecció mecànica EN-388  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBHU 
CDX 
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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  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _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:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Postures incorrectes 
 
_ 
Factor de risc: Postures forçades  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Donar formació sobre postures correctes als treballadors  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
Factor de risc: Treballar amb la columna vertebral corbada  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Donar formació sobre postures forçades i postures 
incorrectes en el treball 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Contactes elèctrics 
 
_ 
Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Situar els cables de forma que no puguin ser esclafats, 
danyats o sotmesos a tracció  
Prioritat:Moderada   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHHU 
CDX 
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Risc: Malalties causades per agents físics 
 
_ 
Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) durant la utilització del trepant. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 
352 quan s'utilitzi el trepant. Utilitzar la protecció encara 
que els treballs siguin de curta durada. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) en cas de presència en aules durant 
assajos o classes. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 
352 quan el soroll a la zona sigui elevat o molest. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDDEF
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4.2 Riscos de les condicions materials 
 
Risc: Espais i superfícies 
 
Factor de risc: Altell sense barana . Balcó exterior sense baranes. Només s'hi ha d'accedir per a realitzar 
la neteja de vidres. Es disposa de línia de vida. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es disposa de línia de vida. Prohibir l'accés al personal no 
autoritzat. S'hauran de mantenir les portes d'accés 
tancades amb clau en tot moment. 
Senyalitzar la prohibició d'accés a personal no autoritzat 
(controlar l'accés de personal mitjançant permisos de 
treball), i senyalitzar l'obligació d'ús d'arnès de seguretat a 
la zona. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Escales 
 
Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants . Tot i tenir un petit gravat al graó, les escales 
continuen sent lliscants. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana col·locar bandes antilliscants a les escales de 
les instal·lacions, o bé fer un gravat més rugós, per tal 
d'evitar relliscades accidentals. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Il·luminació 
 
Factor de risc: Intensitat inadequada a la zona . 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: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
Risc: Emmagatzematge de materials 
Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Emmagatzemar de forma estable els objectes a les 
prestatgeries.  
Es recomana disposar de prestatgeries de suficient fondària 
i resistència per a mantenir l'arxiu documental del centre. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

  _ _  _Empresa  



 
Codi: PA
Edició: 5

 

 
PA-640.250 - AJUNTAMENT DE BERGA (BERGA) Pàgina: 20

Fixar i falcar a la paret i terra les prestatgeries del centre. 
Prioritat: Moderada   

(Sis mesos) 

 Mantenir un correcte estat d'ordre als magatzems. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
xvvv 
 
 
Risc: Senyalització 
 
Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència : 
- Manca senyalitzar la farmaciola. 
- Situació poc visible de la senyalització dels recorreguts d'evacuació als passadissos del centre 
(estan col·locada sobre la paret fosca, mateixa paret on hi ha les portes de les aules, es recomana 
col·locar-la a la paret clara que queda enfront de les portes de les aules). 
- Manca senyalitzar la porta de sortida d'emergència de l'escala d’emergència a la planta -1. 
- Manca senyalitzar les portes antipànic del centre. 
- Senyalització incorrecte: La sortida d'emergència es troba senyalitzada com a sortida habitual. 
- Senyalització incorrecte: L'ascensor es troba senyalitzat com a sortida d'emergència. 
- Manca senyalitzar la porta d'accés principal com a sortida habitual i sortida d'emergència. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana senyalitzar les portes antipànic del centre. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Retirar la senyalització de sortida d'emergència del costat 
dels ascensors. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Senyalitzar la porta de sortida habitual com a sortida 
habitual del centre i com a sortida d’emergència. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Senyalitzar la farmaciola de primers auxilis (es troba a la 
sala de professors). 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Senyalitzar les portes i vies d'evacuació . Senyalitzar la 
porta de sortida d'emergència de l'escala d'emergència a la 
planta -1. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Senyalitzar les portes i vies d'evacuació de l'escola. Es 
recomana canviar la ubicació de les senyals de recorregut 
d'evacuació dels passadissos, per tal de fer-la més 
fàcilment visible. Es recomana col·locar-la a la paret blanca 
que queda just enfront de les portes de les aules. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Treure la senyalització de sortida habitual de les portes de 
sortida d'emergència, per tal d'evitar confusions. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Manca senyalització de prohibició, obligació, advertiment : 
- Manca senyalitzar la prohibició d'ús de l'ascensor en cas d'incendi. 
- Manca senyalitzar el perill per risc elèctric als quadres elèctrics del centre. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Senyalitzar a cada planta, al costat de l'ascensor la 
prohibició de ser utilitzat en cas d'incendi. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Senyalitzar el risc elèctric als quadres elèctrics de 
l'activitat. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
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Risc: Instal·lacions elèctriques 
 
Factor de risc: Manca senyal d'advertiment de risc elèctric en el quadre  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Posar senyal d'advertència de risc elèctric en el quadre 
elèctric de l'activitat. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Incendis i Emergències 
 
Factor de risc: Manca de mitjans de lluita contra incendis i/o inadequats  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Disposar dels extintors portàtils adequats a les classes de 
foc possibles, d'eficàcia suficient i en nombre suficient. Es 
situaran 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  

 Mantenir els extintors fàcilment visibles i accessibles. 
Queda prohibit col·locar obstacles a davant. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Mantenir els extintors penjats de manera que la part 
superior d'aquests no sobrepassi de 1,70 m d'alçada des 
del terra. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Revisar els mitjans contra incendis disponibles 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 
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 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
xvvv 
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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 
Factor de risc: Passadissos i portes obstruïdes i/o inadequades :  
- porta de sortida de l'aula 206 obstruïda degut a la col·locació del mobiliari. 
- reixa metàl·lica exterior, tancada amb clau. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Deixar lliure d'obstacles els passadissos i zona de portes 
per tal de poder realitzar una evacuació ràpida i segura en 
cas de necessitat. Es recomana redistribuir el mobiliari de 
l'aula 206. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 Permetre que les portes de sortida siguin susceptibles 
d'obrir per qualsevol (reixa metàl·lica exterior). No pot 
romandre tancada amb clau. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Aparells i equips d'elevació  
 
Factor de risc: Manca d'elements segurs i de revisions periòdiques (el dia de la visita l'ascensor no està 
encara en funcionament). 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana adequar la instal·lació per tal de poder posar 
en funcionament l'ascensor del centre. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(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 . S'ha de signar el registre que es troba 
ubicat a la carpeta de prevenció de riscos a l'apartat 1 en 
els annexes del Manual de la Gestió de la prevenció de 
riscos laborals. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Adquirir una farmaciola i posar-la a un lloc visible a 
l'empresa . Cal senyalitzar la ubicació de la farmaciola. 
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: 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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