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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  dimecres, 8 / abril / 2015  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laura Martínez Mendoza 

 Tècnic en prevenció de riscos laborals 
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4 Planificació de l'activitat preventiva 
 
4.1 Seccions 
 
 Riscos de la secció POLICIA MUNICIPAL 
 
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 : manca de mesures mínimes d'actuació en cas d'emergència.  
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 Disposar del Pla d'Emergència o mesures mínimes 
d'actuació en cas d'emergència. 
Prioritat: Moderada   
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

 
x 
Risc: Malalties causades per agents físics 
 
Factor de risc: Exposició a radiacions no ionitzants per camps electromagnètics: xarxa wifi, telèfon mòbil, 
telèfons inalàmbrics, etc.  
xvvvMesura preventiva Termini 

(Recomanat) 
Cost 
 

Responsable 

 En cas de disposar de telèfons inalàmbrics al centre, es 
recomana substituir-los per telèfons fixes amb cable, ja 
que la base de càrrega emet radiacions constantment. 
Prioritat: Baixa      
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

 Es recomana desendollar les bases de càrrega de les 
emissores, quan no s'utilitzin. 
Prioritat: Baixa      
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

 Sempre que sigui possible utilitzar internet per cable, 
configurar el router per desactivar la xarxa inalàmbrica. 
En cas de ser necessària la xarxa inalàmbrica s'intentarà 
col.locar el router el més allunyat possible del despatx del 
treballador. 
Apagar el router quan no sigui necessari.     
 
Prioritat: Baixa      
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
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Lloc de treball: POLICIA MUNICIPAL 
Secció: POLICIA MUNICIPAL 
Treballadors exposats: 22  
 
DX 
Risc: Caiguda de persones al mateix nivell 
 
_ 
Factor de risc: No utilitzar calçat antilliscant durant la jornada de treball al treballar a la via pública (pluja, 
terreny irregular, per exemple). Es disposa de calçat específic que s'entrega a tot el personal. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Posar-se calçat amb sola antilliscant durant la jornada de 
treball.  
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Caiguda d'objectes despresos 
 
_ 
Factor de risc: Caiguda de materials o llançada d'objectes sobre dels agents durant la jornada de treball en les 
visites que es facin patrullant.  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar casc de protecció cranial en les visites que es 
facin patrullant, quan el tipus de situació ho requereixi. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Caiguda de materials o objectes de les prestatgeries. 

_ 
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. Evitar col·locar les càrregues de forma que 
sobresurtin de la prestatgeria. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Cops o talls per objectes o eines 
 
_ 
Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual necessaris : guants antitall i armilla específica 
antibales en aquells casos que comportin un risc de tallar-se o de rebre una agressió amb arma blanca, per 
exemple. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar guants antitall i/o armilla antibales en aquelles 
actuacions en les quals hi hagi un risc de tallar-se o bé de 
rebre una agressió amb arma blanca per exemple. El 
responsable del departament ha de vetllar pel compliment 
d'aquesta mesura. 
Prioritat:Baixa      
 
 
 
 
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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Risc: Postures incorrectes 
 
_ 
Factor de risc: Postures forçades durant les tasques amb pantalles de visualització de dades, al despatx de la 
Cap de la Policia Local. S'observa que no es disposa de suficient espai per poder col·locar les cames, ja que 
l'ordinador està col·locat a la cantonada que queda entre dues taules i per tant hi ha tot el lateral d'una de les 
taules a la zona de les cames. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar d'espai suficient en la zona de les cames i peus 
per a poder canviar de postura mentre es treballa . Es 
recomana substituir les 2 taules independents per una 
taula cantonera en punt rodó, per tal de tenir lliure l'espai 
corresponent a les cames. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats durant els treballs a l'oficina. El dia de la visita 
s'observa que manca disposar de cadira ergonòmica en bon estat als següents llocs: taules de l'oficina 
d'atenció de denúncies, oficina de treball i despatx amb armer. 

_ 
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 durant els treballs d'oficina dels agents. Les 
cadires han d'estar en bon estat. Es recomana que les 
cadires no siguin grans i aparatoses, han de tenir un 
tamany concordant amb la taula de treball (a l'oficina 
d'atenció de denúncies hi ha cadira ergonòmica 
excessivament gran per la taula de treball que es disposa, 
tant és així que costa arrambar-se correctament a la 
taula). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD) : es realitzen tasques amb ordinador 
però es combinen amb les actuacions que són pròpies del lloc de treball de policia. Concretament es realitza el 
registre i control de tasques i elaboració d'informes policials. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

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

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Exposició a temperatures extremes 
 
_ 
Factor de risc: Treballs a l'aire lliure : exposició a calor, fred, pluja, temperatures molt baixes en cas de neu o 
gelades, ja que es treballa a la via pública. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps 
i que sigui específica per treballar a la via pública tenint 
en compte que hi ha exposició a calor, fred, pluja i 
temperatures molt baixes a l'hivern en cas de neu o 
gelades. 
Prioritat:Baixa      
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives  
 
_ 
Factor de risc: Generació de vapors o gasos (en cas d'accedir a industries o en llocs en què es sospiti que 
existeixen substàncies químiques) 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

disposar de diferents tiopus de mascaretes segons les 
situacions en les quals es pugui trobar: gasos / vapors 
tòxics 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives 
 
_ 
Factor de risc: Contacte amb substàncies sòlides/líquides (en cas d'accedir a industries o en llocs en què es 
sospiti que existeixen substàncies químiques) 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Utilitzar guants de protecció química per tal d'evitar 
contactes amb substàncies químiques  en cas d'accedir a 
industries o en llocs en què es sospiti que existeixen 
substàncies químiques. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Causats per éssers vius 
 
_ 
Factor de risc: Agressions de persones durant la jornada de treball, actuacions, ... 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar d'instruccions de treball : el personal ha de 
saber en tot moment com actuar. Important rebre 
formació específica a l'escola de policia per saber com 
actuar en les diferents situacions que es puguin 
presentar. Recordar no actuar sol. 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

Durant el torn de nit sempre hi haurà d'haver com a mínim 
dues persones de guàrdia per tal d'evitar fer l'actuació en 
solitari, i disposar d'un recolzament en cas de necessitat. 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

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:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

El personal, durant les actuacions disposarà dels equips 
de protecció propis de l'ofici de policia: guants antitall i/o 
armilla antibales, manilles, porra, esprai, pistola. 
Prioritat:Alta       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles 
 
_ 
Factor de risc: Manca de senyalització : es disposa d'elements de senyalització i d’il·luminació com per 
exemple, conos, cintes i lots. El personal disposa de roba de treball reflectant. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Mantenir la mesura d'utilitzar els elements de 
senyalització de la via pública i de la roba de treball 
específica i reflectant.  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Portar armilla reflectant o roba de treball reflectant durant 
les actuacions. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Accidents de trànsit 
 
_ 
Factor de risc: Vehicle en condicions incorrectes  

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de norma interna sobre el manteniment i 
utilització del vehicle d'acord a la normativa interna de la 
policia. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

El vehicle ha de disposar de mampara de separació dels 
agents de policia y dels possibles detinguts. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Altres 
 
_ 
Factor de risc: - Actuació específica de la policia municipal. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Redactar instruccions de seguretat que tinguin en compte 
l'ús dels equips de protecció individual y les normes de 
seguretat laboral a tenir en compte en els diferents tipus 
d'intervenció policial 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

Seguir reglament de policia per a les actuacions 
específiques reservades a les activitats de la policia. 
Prioritat:Alta       

_ 
(Tres mesos) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
Risc: Malalties causades per agents biològics 
 
_ 
Factor de risc: Exposició a virus i/o bactèries : existeix exposició a malalties infeccioses per enfrontar-se a 
malalties infeccioses en el seu treball a accidents, agressions, punxades accidentals amb xeringues ocultes. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Proporcionar formació als treballadors sobre com han 
d'actuar en cas de contacte amb fluids corporals, 
punxades accidentals o similar ja que serà necessari 
realitzar analítica específica per tal d'assegurar que no hi 
hagut contaminació i en el seu cas, les vacunes o 
protocols que caldrà aplicar. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
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Utilitzar equips de protecció individual : concretament 
guants de làtex per evitar el contacte amb fluids corporals 
en cas d'accidents o qualsevol altre tipus d'actuació que 
impliquin contacte amb els mateixos, per tal d'evitar una 
malaltia infecciosa. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 

CDX 
Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials 
 
_ 
Factor de risc: Càrrega mental : estrés i fatiga produïda per la presa de decisions en situacions crítiques, 
actuacions pròpies del lloc de treball, estar exposat a perills. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar de protocols o procediments específics sobre 
l'activitat policial, on es contemplin les mesures que cal 
tenir en compte (ús dels EPI). 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBH 
_ 
Factor de risc: Causats per la organització del treball : prendre decisions de forma urgent i en situacions que a 
vegades poden ser molt crítiques. Treball nocturn. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

En el treball a torns, concretament, en el torn de nit es 
recomana estudiar la possibilitat de reduir la càrrega de 
treball.  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Es recomanable que les treballadores embarassades 
durant el període d'embaràs i lactància evitin realitzar 
turns de treball o nocturns que puguin comportar riscos 
adicionals per a si mateixa o el fetus.  
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

Proporcionar formació als treballadors, específica, en 
l'acadèmia de policia. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDELloc de treball: PERSONAL ADMINISTRATIU 
Secció: POLICIA MUNICIPAL 
Treballadors exposats: 2  
 
X 
Risc: Caiguda d'objectes despresos 
 
_ 
Factor de risc: Caiguda de materials o objectes de les prestatgeries. 

_ 
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. Evitar col·locar les càrregues de forma que 
sobresurtin de la prestatgeria. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

No sobrecarregar les prestatgeries del centre. 
Prioritat:Molt Baixa 
 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDDX 
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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. 

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Disposar les eines d'oficina punxants o tallants, com 
tisores i cúter, en lloc segur (calaixos, pots, safates), i no 
deixar-los sobre la taula ni al cantell de la mateixa. 
Prioritat:Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

AOBHU 
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 
carretó). 
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 durant treballs amb PVDs (treballs estàtics: treballs en que el treballador està 
assegut). 

_ 
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  
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
AOBH 
_ 
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Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats . Durant la visita s'observa que alguna cadira 
disposa de reposabraços que poden limitar l'entrada de les cames del treballador cap a sota la taula, podent 
influir en la adopció de postures incorrectes. 

_ 
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 . El personal administratiu disposa de 
cadires ergonòmiques. 
Durant la visita s'observa que alguna cadira disposa de 
reposabraços que poden limitar l'entrada de les cames 
del treballador cap a sota la taula, podent influir en la 
adopció de postures incorrectes. 
Prioritat:Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

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

_ 
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:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

Col·locar cortines regulables o mesura similar per atenuar 
la llum del dia que il·lumina el lloc de treball . Es disposa 
de persianes i cortina que permeten graduar l'obertura i 
així l'entrada de llum. 
Prioritat:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _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:Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

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

_ 
XX 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

  Responsable 

Cal garantir una correcta ventilació de les sales on hi hagi 
les impressores i fotocopiadores làser, per tal d'evitar 
presència d'ozó a l'ambient. 
Prioritat:Baixa      
 
 
 
 
 

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

AOBHU 
CDX 
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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, el més 
lluny possible del lloc 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 
en data 05/02/2015 i s'observa que caldria incrementar 
una mica els nivells de llum (fins a 400 lux).  Veure 
resultats a l'informe. 
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 assegut 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 
CDDEF
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4.2 Riscos de les condicions materials 
 
Risc: Espais i superfícies 
 
Factor de risc: Rampes amb pendents excessives a l'entrada principal de les dependències de la Policia 
Municipal de Berga. La rampa té aquesta pendent perquè no hi ha prou espai per fer-la amb una 
pendent més suau. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 El terra de la rampa ha de ser antilliscant, cal disposar de 
barana per garantir la possibilitat de subjecció dels usuaris. 
S'observa correcte. El paviment utilitzat és antilliscant i es 
disposa de barana. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Sòl irregular o defectuós (presència de graons en llocs inesperats: Porta del menjador i 
porta dels serveis higiènics de la planta 0). 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Senyalitzar la diferència de nivell al terra mitjançant 
senyalització al paviment, amb franges de color groc-negre, 
i senyalització vertical a la zona afectada, amb senyal de 
caiguda al mateix nivell. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Sòl irregular o defectuós i manca de manteniment i neteja al pati exterior. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Mantenir el pati en correctes condicions d'ordre i neteja. 
Retirar objectes que no s'utilitzin i mantenir el terra en bon 
estat. 
Prioritat: Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Escales 
 
Factor de risc: - Manca d'il·luminació a les escales que comuniquen la planta baixa amb la planta -1. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Substituir bombeta fosa del llum de l'escala que comunica 
la planta 0 amb la planta -1. Cal que la bombeta sigui de 
suficient potència com per permetre una intensitat d'uns 
150 luxos. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants (escala que dóna accés a la sortida d'emergència de 
la planta -1). 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Col·locar tires antilliscants als graons de l'escala que dóna 
accés a la sortida d'emergència de la planta -1. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
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Risc: Portes i sortides 
 
Factor de risc: - La porta de l'oficina d'atenció de denúncies no es pot tancar. El dia de la visita 
s'observa que hi ha cablejat elèctric que ho impedeix. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana disposar de base d'endoll a la zona on hi ha 
la màquina de fitxar, per tal que aquesta no s'hagi 
d'endollar a dins la sala d'atenció de denúncies i així es 
pugui tancar la porta. 
Prioritat: Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: - Manca senyalitzar els recorreguts d’evacuació del recinte. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Cal senyalitzar els recorreguts d’evacuació del recinte. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
xvvv 
Factor de risc: Portes sense senyalitzar . La porta de sortida d'emergència de la planta -1 no es troba 
senyalitzada. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Posar senyals de SORTIDA a la porta de sortida 
d'emergència de la planta -1. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
Risc: Il·luminació 
 
Factor de risc: Intensitat inadequada a la zona . El dia de la visita es realitzen mesures higièniques de 
llum. S'observa que manca intensitat de llum en vàries zones (veure resultats a l'informe). 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Millorar la il·luminació en les zones corresponents (veure 
resultats de luxometria). 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvv 
 
Risc: Neteja i serveis d'higiene 
 
Factor de risc: - Manca d'espai a la zona de guixetes i banquetes de tots els vestuaris. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana estudiar la possibilitat de redistribuir el 
mobiliari dels vestuaris per tal d'optimitzar l'espai. 
Comprovar si el número de guixetes és el necessari o bé 
n'hi ha en excés, ja que al treure possibles guixetes extres 
es podria guanyar espai per col·locar banquetes per tal que 
el personal pugui seure per canviar-se la roba. 
Prioritat: Molt Baixa 

_ 
(Voluntari) 

_  _Empresa  

xvvv 
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Factor de risc: - Manca disposar de banquetes d'un material que pugui ser netejat i desinfectat de forma 
eficient i fàcil, a tots els vestuaris. Actualment es disposa d'una cadira tapissada i en mal estat. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Cal substituir les cadires tapissades per banqueta 
metàl·lica que pugui ser netejada i desinfectada de forma 
eficient i fàcil. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: - No hi ha cap sistema de calefacció al vestuari d'homes 1. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Cal col·locar algun sistema de calefacció al vestuari 
d'homes 1. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Emmagatzematge de materials 
 
Factor de risc: - Manca d'ordre a l'altell del costat de la sortida d'emergència de la planta -1. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Millorar l'estat d'ordre de l'altell del costat de la sortida 
d'emergència de la planta -1. Es recomana col·locar 
prestatges a l'armari empotrat que es disposa per poder 
emmagatzemar de forma estable i segura. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: - Manca d'ordre al taller en desús. Es disposa d'eines que ja no s'utilitzen. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Es recomana millorar l'ordre del taller-magatzem. Seria 
convenient retirar tot allò que no s'utilitzi, per tal de 
recuperar espai per emmagatzemar de forma adequada i 
segura allò que sigui d'utilitat. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Màquines 
 
Factor de risc: Manca d'instruccions i certificat de declaració de conformitat de les màquines del taller. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Buscar les instruccions d'ús i certificats de declaració de 
conformitat de les màquines del taller. En cas de no trobar-
les sol·licitar-les a proveïdor. Les instruccions d'ús han 
d'estar a disposició del personal que utilitzi les màquines. 
Prioritat: Moderada   
 
 
 
 
 
 

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
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Factor de risc: Manca d'ús d'equips de protecció individual al utilitzar alguna màquina del taller. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Utilitzar els equips de protecció individual necessaris en 
funció de la màquina i tasca que s'estigui utilitzant (guants 
de protecció, ulleres de protecció, protecció auditiva). 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
Factor de risc: Màquines inactives o fora d'ús al taller. 
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Desconnectar i senyalitzar "màquina fora de servei" 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

 Eliminar les màquines obsoletes de seguida que sigui 
possible. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
Risc: Incendis i Emergències 
 
Factor de risc: Absència d'extintor portàtil en vehicles  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Dotar els vehicles d'extintors 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _Empresa  
xvvv 
Factor de risc: Ubicació inadequada o manca de revisions . En general, el dia de la visita, s'observa que 
els extintors estan penjats massa alts, i en ocasions es troben obstaculitzats, dificultant així la seva 
accessibilitat. 
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 
penjar-los el més baix possible. Cal evitar col·locar mobiliari 
o objectes al costat o davant de l'extintor, per garantir així la 
seva visibilitat i fàcil accessibilitat. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _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: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _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 . Cal entregar la fitxa de riscos del lloc 
de treball amb acús de rebut. 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
Risc: Vigilància de la salut 
 
Factor de risc: Farmaciola portàtil en vehicles  
Mesura preventiva 
 

Termini 
(Recomanat) 

Cost 
 

           Responsable 
 

 Posar una farmaciola portàtil als vehicles 
Prioritat: Moderada   

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  
xvvv 
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 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Un any) 

_  _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: 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 : 
reconeixements mèdics específics d'acord al que 
s'estableixi a la normativa específica de policia. La 
periodicitat dels reconeixements del lloc de treball 
d'administratiu la determinarà el metge de salut laboral. 
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 : registre d'equips de protecció 
individual que s'entrega al personal de policia. 
Prioritat: Baixa      

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
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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      

_ 
(Sis mesos) 

_  _Empresa  

xvvv 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

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