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1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LES E-PRÀCTIQUES 
Com a punt final del treball d’e-Practiques en La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en un 

entorn virtual i tenint com a rerefons una situació que no haguéssim previst com el cas de la 

Pandèmia del COVID-19, que no solament ens ha portat una emergència sanitària altament 

complexa i difícil de superar, sinó que també ens ha portat un canvi en les nostres vides i treballs. 

Hem passat de treballar presencialment a teletreball en un àmbit on les empreses tradicionals 

no estaven preparades i on els treballadors tradicionals no estàvem preparats, on em deixat de 

socialitzar i a rebre inputs  per vies molt diferents de les habituals i d’una manera virtual, on 

molta gent s’ha quedat sense feina i a passat a cobra prestacions d’atur, on s’han incrementat 

l’ús d’ERTOS, sigui per raons reals o per aprofitament de la situació.  

La realització de les e-Pràctiques s’ha realitzat en un context prou complex tant per l’alumne 

com per les tutores o tutors, per tant, no ha sigut fàcil aconseguir arribar fins on estem en 

aquests moments, tot i que, les conseqüències de la pandèmia ens canviarà com afrontarem el 

futur com a Tècnics Superiors de Prevenció de Riscos Laborals.  

Hem de pensar que els treballadors estaran pressionats per àmbit Higiènic amb com afecta el 

virus en les seves vides i les repercussions de l’ús de productes químics i entorn necessàries per 

la desinfecció durant períodes llargs, en la Seguretat, en l’ús d’un protocol per preservar el 

contagi i l’ús d’EPI, Ergonòmicament que afecta a tots els treballadors que facin teletreball i 

finalment la repercussió Psicosocial en el treball i a casa i com afectarà en el dia a dia.      

En el meu cas que estic fent les e-pràctiques en les tres especialitats, on he passat de treballar 

amb uns horaris prefixats i tenir disponibilitat d’hores per estudiar, ja que tenia unes rutines que 

em permetien organitzar el meu temps i compaginar amb la família, a passar a una situació de 

teletreball en una empresa on els directius no estaven habituats a gestionar tasques de manera 

telemàtica, i a més, patir un ERTO total i parcials amb reducció del sou, i tot això en tres mesos.  

En definitiva, superar aquest any les e-Practiques ha sigut tot un repte psicològic i un afany que 

ha marcat un avanç i un després, 

La nostra recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és una victòria 

completa. Mahatma Gandhi 
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2. VALORACIÓ DELS APRENENTATGES 
La valoració dels aprenentatges ha sigut en general profitosa i decebedora alhora. El primer 

encàrrec ha generat una situació de frustració, tenint en compte que era el primer encàrrec 

realitzat i pensat des del costat de l’alumne, fet amb la màxima cura i voluntat de realitzar-lo 

segons els coneixements del moment, és cert que al finalitzar els encàrrecs i tornar al primer per 

adequar-lo als comentaris, t’adones que el primer encàrrec tenia deficiències tal com havia 

comentat la tutora, això en fa reflexionar que la gestió de tots els encàrrecs i aplicar els 

comentaris han servit per millorar en la percepció de l’especialitat des del costat real i pràctic, 

la percepció del camí realitzat a dalt del turó, no és la mateixa que hi ha en la vall.     

2.1. 1r encàrrec: Avaluació general de riscos a l’àrea d’alimentació de l’Hospital 

Universitari de Barcelona. 
Aquest primer encàrrec va ser “excitant“, es realitzava en un entorn diferent  com és l’ASPA, 

amb la necessitat d’interactuar en diferents accessos i amb la necessitat de valorar i realitzar 

una valoració de riscos de PRL en l’àrea de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Vic. Va ser 

encoratjador, en el meu cas, veure la complexitat de l’entorn sanitari del qual solament coneixia 

les visites que he pogut realitzar en el CAP i en l’Hospital en el cas de visites d’especialista, una 

percepció que tot i no haver estat presencialment, el vídeo ha sabut transmetre en tot moment.  

Comentar les indicacions fetes per la tutora: 

VALORACIONS I NOTA FINAL:  

Demostres coneixement en la metodologia d’avaluació de riscos, però es detecten mancances en 

l’aplicació pràctica de la metodologia. Caldria ser més precisos alhora de descriure les condicions 

de treball que justifiquen les valoracions dels riscos. 

Cal replantejar el treball, donat que el document no recull tota una sèrie d’apartats d’una 

Avaluació General de Riscos.  

S’observa manca d’anàlisi referent a les tasques desenvolupades en cada lloc de treball, que ha 

comportat que la identificació de riscos sigui insuficient i la avaluació i planificació inexistent. 

Cal revisar possibles millores en la justificació del plantejament, en la planificació preventiva, i 

en les referències tècniques i normatives. 

L’avaluació constitueix una eina de gestió per l’empresa destinatària, i ha de resultar d’utilitat 

per la presa de decisions. 

Recordar-te que en l’informe final és recomanable introduir les recomanacions i altres 

modificacions que creguis oportunes en cadascun dels encàrrecs que t’hem fet. 

Esperem que la entrevista virtual que hem tingut hagi estat positiva per resoldre tots els teus 

dubtes. 

T’encoratgem com a alumne en pràctiques a seguir treballant aquest aspectes i a sol·licitar tota 

la informació que sigui necessària en els propers encàrrecs.  

NOTA FINAL : C- 

Al rebre aquest comentari, no va ser motivador, però això es la vida, no sempre tens missatges 

motivadors i per norma general no els tens mai. Per tant, és en aquests moments quan has de 

ser capaç d’aixecar-te i obrir la ment i entendre el que t’està indicant la tutora que té 
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l’experiència i els coneixements per orientar-te per ser un bon professional i amb 

responsabilitat. En definitiva, passar de la teoria a la realitat. 

Aquesta primera entrega va ser un canvi en la manera de realitzar els informes, ja que estava 

acostumat a fer informes acadèmics i no entenia el que podia estar fent malament, és cert que 

escriure ara aquest comentari després de la realització de més informes i de veure el que la 

tutora ens indicava, t’adones de la deficiència, i com els comentaris indicats, tenien raó sé. 

2.2. 2on encàrrec: Redacció d’un procediment de treball per als permisos de 

treball especials. 
En aquest segon encàrrec, vaig aprofundir en la realització d’un procediment pels permisos de 

treball especials en l’Àrea de Manteniment de l’Hospital Universitari de Vic. Requeria preveure 

els possibles riscos que es podien presentar i el perill que representaven pel treballador que 

podria acabar patint un accident. Crec que aquest encàrrec, et fa ser responsable del que estàs 

incloent en la redacció del procediment, ja que, la manca d’una visió amb experiència pot donar 

lloc a no incloure certs perills que no ets conscient que estiguin presents, en aquest punt em faig 

la pregunta:  

Quina responsabilitat tenim els Tècnics en Prevenció, si en els nostres informes no som capaços 

de detectar certs riscos o no ens els comuniquen?  

Crec que l’especialitat en Seguretat en el Treball, comporta més responsabilitats que altres 

especialitats de prevenció, per tant, és necessari documentar molt bé la foto del dia en què es 

plasma l’entorn de treball del lloc on s’haurà de realitzar l’encàrrec de prevenció.  

Crec que aquest segon encàrrec he entès la necessitat d’aplicar una metodologia d’avaluació de 

riscos, com és FINE, segons el lloc de treball i aplicant els comentaris fets de la primera entrega. 

Ho podem apreciar amb la valoració de la tutora: 

VALORACIONS I NOTA FINAL:  

Demostres coneixement en la metodologia d’avaluació de riscos, però es detecten mancances en 

l’aplicació pràctica de la metodologia. Sobretot a la part d’instrucció de l’autorització mitjançant 

un permís de treball, els passos, les responsabilitats i si hi ha cap format específic. Atenció a les 

feines que es realitzen fora de l’àrea de manteniment.  

Cal revisar possibles millores en la justificació del plantejament, en la planificació preventiva, i 

en les referències tècniques i normatives. 

L’avaluació constitueix una eina de gestió per l’empresa destinatària, i ha de resultar d’utilitat 

per la presa de decisions. 

Recordar-te que en l’informe final és recomanable introduir les recomanacions i altres 

modificacions que creguis oportunes en cadascun dels encàrrecs que t’hem fet. 

T’encoratgem com a alumne en pràctiques a seguir treballant aquest aspectes i a sol·licitar tota 

la informació que sigui necessària en els propers encàrrecs.  

NOTA FINAL : C+ 

Haig de destacar, que en tot l’estudi teòric realitzat durant l’especialitat, no es va potenciar, la 

necessitat d’utilitzar metodologies d’anàlisi com a eina d’identificació necessària en un informe 

real. He entès la necessitat que requereix tenir una valoració que quantifiqui el grau de risc que 
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comporta certa situació de perill, i com és necessari aportar, en aquest cas a l’empresari, un 

requeriment exigit legalment.   

2.3. 3er encàrrec: Protocol d’evacuació de l’àrea d’oncologia de l’Hospital 

Universitari de Vic. 
L’últim encàrrec de Servei de Prevenció, ha sigut la realització d’un Protocol d’Evacuació en 

l’entorn Sanitari de l’àrea d’Oncologia, crec que en aquest encàrrec em vaig aproximar en la 

realització d’una instrucció que havia de ser curta i que resumis les necessites que aquesta 

instrucció havia d’aportar, com evacuar els pacients en una situació d’emergència d’una àrea en 

concret.  

Crec que he pogut entendre com realitzar aquest encàrrec, ja que en la meva formació tècnica, 

he hagut de realitzar instrucció i procediments que ens exigia el compliment de la ISO9000 de 

qualitat, tot i que l’entorn es diferent, la metodologia és molt semblant.  

Per tant, aquest encàrrec ha comportat un enfocament, no solament per mi, sinó també pel meu 

futur com a prevencionista, la realització d’aquest tipus d’informes no ho havíem estudiat en tot 

el màster.    

Com en els altres encàrrecs adjunto la valoració de la tutora: 

VALORACIONS I NOTA FINAL:  

Demostres coneixement en la metodologia d’evacuació però es detecten mancances en 

l’aplicació pràctica de la metodologia. Sobretot a la part d’incloure les especificitats de l'àrea; els 

horaris, la tipologia d’emergència (conat, emergència parcial, total, etc.) 

Molt ben enfocat el protocol i les fitxes visuals d’actuació en cas d'emergència.  

L’avaluació constitueix una eina de gestió per l’empresa destinatària, i ha de resultar d’utilitat 

per la presa de decisions. 

Recordar-te que en l’informe final és recomanable introduir les recomanacions i altres 

modificacions que creguis oportunes en cadascun dels encàrrecs que t’hem fet. 

T’encoratgem com a alumne en pràctiques a seguir treballant aquest aspectes i a sol·licitar tota 

la informació que sigui necessària en els propers encàrrecs..  

NOTA FINA: B 

En aquest últim encàrrec, entenc que he pogut alinear-me amb el que un prevencionista ha de 

realitzar en el seu dia a dia en el servei de prevenció i que els temes a tractar són molt 

diversos, complexos i de responsabilitat. Tot i que, hi ha mancances necessàries a resoldre. 
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3. REFLEXIÓ PERSONAL. 
Com he dit en els altres apartats el grau de frustració, d’empoderament i de motivació ha sigut 

ascendent, partint d’una situació de fracàs al principi acabant en una de motivació ascendent 

al final, cal indicar la dificultat d’organitzar i estructurar els informes, sense partir d’unes 

pautes definides que indiquessin com presentar uns encàrrecs reals i sense tenir cap 

referència. Estem acostumats que ens diguin com hem de fer les coses, però en aquest cas 

hem hagut d’entropessar per aprendre i el que ens han ajudat és entendre com sortir del forat, 

un cop hem caigut, i com poder afrontar el proper.    

En el meu cas he vist una dificultat i complexitat per poder fusionar la teoria i la pràctica a 

causa de la falta d’experiència en la realització de tasques en l’àmbit de la Prevenció de Riscos 

Laborals, la part que m’angoixa és pensar si el que estàs realitzant és correcte i tens en compte 

tots aquells factors de risc que poden ser potencialment un perill per les treballadores o 

treballadors exposats.    

Crec que amb les e-Pràctiques i el feedback de la tutora he avançat en estar a l’altura del que 

una empresa o estament públic espera de mi, tot i que, sé que estic lluny de tenir les 

capacitats d’un professional prevencionista amb anys d’experiència. Per tant, penso que es 

necessitaria incorporar a les e-Pràctiques una experiència real amb un entorn real mínim i 

suficient per corroborar tot allò que s’ha après, per exemple una visita guiada amb la tutora, ja 

que molta de la informació que processa el nostre cervell es visual. 

En conclusió, les e-Pràctiques m’han aportat: 

 Obligació d’estructura i planificar els treballs. 

 La necessitat d’automotivació, a causa del resultat del primer informe. 

 Fusionar la teoria apresa en una realitat entesa. 

 La responsabilitat que comporta la realització dels informes. 

La carència de les e-Pràctiques: 

 La falta de sustentar o confirmar el que s’ha realitzat, amb una visita presencial guiada 

pel centre on s’han realitzat les e-Pràctiques.  
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4. ENCARRECS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
El serveis de prevenció de l’ Hospital de Barcelona i l’Hospital Universitari de Vic, han tingut la 

necessitat de externalitzar el servei de prevenció, això a comportat abordar diferents àrees 

dels Hospitals, per garantir l’avaluació de riscos d’aquestes àrees.     

Els encàrrecs rebuts han sigut: 

 INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ. 

S’avaluen el riscos de Seguretat en el treball, Higiene Industrial i 

Ergonomia/Psicosociologia dels llocs de treball on els treballadors desenvolupen les 

seves tasques en l’àrea d’Alimentació de l’Hospital de Barcelona. 

 INFORME DELS PERMISOS DE TREBALL EN L’ÀREA DE MANTENIMENT. 

Es realitza un estudi dels permisos de treball dels treballadors que a causa de la seva 

feina requereixen de realitzar una avaluar dels riscos que comporten la realització de 

les tasques desenvolupen en el seu lloc de treball en l’àrea de Manteniment de 

l’Hospital Universitari de Vic. 

 INSTRUCCIÓ D’EVACUACIÓ DE L’ÀREA D’ONCOLOGIA. 

Es realitza l’encàrrec de crear una instrucció d’evacuació en cas d’emergència en l’àrea 

d’Oncologia de l’Hospital Universitari de Vic. 

 

A continuació es descriuen els encàrrec realitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàgina 9 de 70 
 

5.5.5.5. INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS DEL SERVEI INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS DEL SERVEI INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS DEL SERVEI INFORME D’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS DEL SERVEI 

D’ALIMENTACIÓD’ALIMENTACIÓD’ALIMENTACIÓD’ALIMENTACIÓ    
Àrea d’alimentació de l’Hospital de Barcelona inclou Cuina i Cafeteria, i aquesta està situat a la 

planta baixa de l’edifici.  

 

Treballant un total de 60 persones, 42 el servei de cuina, 17 a la cafeteria i 1 administrativa. 

El personal de cuina treballa en dos torns mati (Preparació i serveis d’esmorzars) i tarda 

(Preparació de berenars) la rotació de torns és anual i el de tasques setmanal. El cap de setmana 

es cobreix amb un dels torns convencionals i la resta en treballador polivalents. Cada dia és 

preparant aproximadament 1000 serveis (600 dinars i 400 sopars) 

 

La publicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) va 

introduir, entre altres, l’obligació de l’empresari d’avaluar els riscos derivats del treball. 

 

La regulació de diferents matèries per garantir la Seguretat i Salut dels treballadors està 

reglamentada per la normativa següent: 

 Reial Decret 485/1997, corresponent a la Senyalització de seguretat i salut en el treball, 

determina les mesures destinades a garantir la senyalització de seguretat i salut en els llocs 

de treball. 

 Reial Decret 486/1997,  que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball. Aquesta norma està destinada a assegurar la seguretat i salut en els llocs de 

treball, de manera que de la seva utilització no es derivin perills pels treballadors. 

 Reial Decret 487/1997, de la Manipulació manual de càrregues, té com a objectiu assegurar 

que de la manipulació manual de càrregues no se’n derivin riscos pels treballadors, 

principalment lesions dorsolumbars. 

 Reial Decret 773/1997, de la utilització d’equips de protecció individual (EPI). 

 Reial Decret 1215/1997, dels Equips de treball sobre els requeriments i prestacions que 

s’han d’adoptar en el seu ús. 

 

L’art. 4.2: Defineix com a “risc laboral” la possibilitat que un treballador pateixi un dany derivat 

del treball. Per tal de qualificar el risc des del punt de vista de la seva gravetat, s’haurà de valorar 

conjuntament la probabilitat que es produeixi aquest dany i la seva severitat. 

 

Amb independència del mètode d'avaluació de riscos emprat, tots responen a l'obligació 

recollida en l'article 16.2 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 

 

L’art. 16.2: L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la Seguretat i la 

salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les 

característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que han d’exercir-los. 

 

Aquesta avaluació s'ha de dur a terme amb unes premisses i pautes que s'han fixat, al seu torn, 

en l'article 3.1 de l'RD 39/1997, Reglament dels serveis de prevenció. 

 

L’art. 3.1: L’avaluació de riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud D'aquells riscos 

que no hagin pogut evitar-se, obtenint la informació necessària perquè l'empresari estigui en 
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condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d'adoptar mesures preventives 

i, en tal cas, sobre el tipus de mesures que s'han d'adoptar.  

 

S'ha de tenir en compte que en prevenció de riscos laborals hi ha quatre disciplines tècniques 

que detecten els riscos, els avaluen, els quantifiquen i proposen mesures correctores. 

 

Avaluar correctament els riscos és el primer pas imprescindible per evitar-los o, almenys, 

minimitzar-los. Esperem que aquest treball constitueixi una eina útil per fer-ho, posant a l’abast 

dels empresaris, els tècnics i els òrgans de participació dels treballadors, criteris, mètodes i 

suggeriments que permetin millorar la qualitat de l’anàlisi dels riscos i, en conseqüència, les 

condicions de seguretat i salut dels treballadors. 

 

L’objectiu de l’avaluació de riscos: disposar d’un diagnòstic de la prevenció dels riscos laborals 

en una empresa determinada perquè els responsables d’aquesta empresa puguin adoptar les 

mesures de prevenció necessàries. 

 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) i el Reial decret 

39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP) regulen 

els drets de consulta i participació dels treballadors en el procés d’avaluació de riscos, que van 

des de l’elecció de la metodologia d’avaluació fins a la realització de la visita, conjuntament amb 

els tècnics que la duen a terme. 

 

La prevenció dels riscos laborals ha de ser una activitat multidisciplinària, i no es pot reduir als 

riscos clàssics (els riscos de seguretat); és evident que unes corretges de transmissió accessibles, 

uns forats a terra o en una escala sense baranes han de ser objecte de prevenció, però això no 

és suficient. Els riscos derivats de les condicions ambientals (riscos higiènics), de les condicions 

organitzatives (riscos psicosocials) o de la manca d’adaptació de les condicions de treball a la 

persona (riscos ergonòmics) són tant o més importants que els de seguretat i, per tant, s’han de 

tractar amb la mateixa profunditat que aquests últims. 

 

L’avaluació de riscos ha de ser efectuada per professionals amb coneixements i experiència en 

prevenció de riscos, és a dir, per personal competent. S’entén personal competent el tècnic 

superior en prevenció de riscos laborals, les funcions del qual són definides a l’article 37 del RSP. 

 

Per efectuar l’avaluació de riscos no hi ha una única metodologia establerta legalment, i 

qualsevol pot ser vàlida, sempre que compleixi els requisits mínims establerts als articles 3, 4 i 5 

del RSP. 

 

Davant d'un risc higiènic, una vegada identificat, l'estimem recollint tota la informació 

necessària sobre les característiques fisicoquímiques del possible contaminant, circumstàncies 

sobre la seva manipulació, particularitats de la instal·lació o procés on s'utilitza, temps 

d'exposició, concentració de la substància present en l'ambient, etc. Una vegada fet aquest 

procés previ, en fem la valoració, és a dir, prenem les concentracions obtingudes mitjançant la 

utilització d'equips de mostreig o equips de lectura directa, i les comparem amb els límits 

permesos i legalment establerts. El procés, com es pot veure, és ben objectiu, i no hi ha cap 

subjectivitat del tècnic avaluador. 
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En ergonomia i psicosociologia la tècnica és diferent. Per a valorar un risc d'aquest tipus 

s'utilitzen diferents mètodes segons el tipus de risc, però sempre miren d'objectivar al màxim el 

resultat. 

 

En seguretat cal objectivar la valoració eliminant la subjectivitat del tècnic avaluador al màxim. 

Per a això s'utilitza el mètode W. T. FINE. Mitjançant aquest mètode, el procés, si bé sempre és 

el mateix, varia quant a l'estimació i a la valoració. Per a objectivar-lo es busca quantificar el risc 

mitjançant una fórmula matemàtica (per això aquest mètode s'anomena també valoració 

matemàtica del risc) per a arribar a obtenir el grau de perillositat (per a aquest únic risc). 

 

Davant d'un risc de seguretat, el que persegueix objectivar al màxim aquesta valoració, exigeix 

que arribem a aquest resultat (grau de perillositat) mitjançant la fórmula següent: 

GP = probabilitat × conseqüències 

És necessari i imprescindible que, quan un tècnic de prevenció fa la valoració d'un risc, amb 

independència de l'especialitat preventiva en què actuï, justifiqui el diagnòstic amb dades 

objectives reals, inqüestionables i indiscutibles, com ara unes anàlisis ambientals (ben objectives 

en higiene), un diagnòstic mèdic o una valoració de seguretat (en què la seva subjectivitat es 

redueix en relació directa amb els factors de risc detectats i aplicats en la valoració de la 

probabilitat i de les conseqüències). 

Metodologies d’avaluació hi ha de diferents formats i totes elles valides, en el nostre cas 

utilitzarem la metodologia simplificada de l’INSHT.  

El INSHT també ha adaptat una metodologia per a casos en els quals no sabem o més aviat és 

més arriscat indicar un nivell de probabilitat. 

Per a això aquest mètode estableix la probabilitat com el producte del nivell de deficiència i el 

nivell d'exposició: 

NR = (ND x NE) x NC 

Entenent per nivell de deficiència (ND) la magnitud de la vinculació esperable entre el conjunt 

de factors de risc considerats i la seva relació causal directa amb el possible accident.  
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6. DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 
En l’àrea del servei d’alimentació poden destacar:  

1. L’entrada de la matèria primera per la porta posterior a peu de carrer els dimarts i divendres 

es realitza per al mateix proveïdor qui descarrega el material i és validat pel responsable de 

magatzem. 

2. El transportista amb carretó manual vertical distribueix la matèria primera en les diferents 

zones d’emmagatzematge. 

3. La zona de cuines, on el personal de cuines agafa les matèries primeres dels magatzems i 

cambres frigorífiques pel seu ús en l’elaboració dels menjars. 

4. El personal de cuines també s’encarrega de tallar les peces de peix i carn, realitzant aquesta 

tasca en sales específiques refrigerades per a cada tipus de producte. 

5. Amb un altre box es preparant els menjars en fred, com amanides, i és realitzat per un 

auxiliar de cuina. 

6. Els cuiners són els encarregats de preparar els plats principals.  

7. Dins la cuina hi ha una zona de neteja d’estris de cuina. 

8. La tasca d’emplenar els plats pels serveis de dinar i sopar és realitzada per auxiliars de cuina 

amb una durada d’una hora i quart. 

9. La cuina també subministra a la Cafeteria que és d’accés públic i a la cantina o menjador 

intern que estan oberts de 7:00 a 23:00 hores i atenent unes 600 persones al dia. 
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7. AVALUACIÓ DELS RISCOS 
Els cuiners, cuineres i auxiliars de cuina són professionals que s'enfronten cada dia a nombrosos 

riscos. Els processos de preparació d'aliments; el maneig de forns i plaques, eines afilades; el 

contacte amb temperatures extremes de fred i calor; els vapors i fums generats en el procés de 

treball; l'ús de productes calents o congelats; l'ús de productes químics per a certes tasques com 

rentar els plats; el contacte amb residus; etc., generen nombroses situacions de risc amb què 

han de conviure diàriament. 

 

A més, les condicions de treball de la cuina no solen acompanyar i són propícies perquè es 

produeixin caigudes: sòls sovint mullats o relliscosos després de netejar la brutícia d'aliments 

líquids vessats, olis, etc. 

 

En l’àrea del servei d’alimentació de l’Hospital de Barcelona, podem observar els riscos següents: 

 

7.1. Factors de Risc en Seguretat 

7.1.1. Càrrega i descàrrega de mercaderies 
S’observen situacions on és necessari una avaluació de riscos com és el cas de la càrrega o 

descàrrega de mercaderies per empreses de transport de matèries primeres que accedeixen en 

l’interior de les instal·lacions del servei d’alimentació, que hauran de ser formats i informats dels 

riscos que poden patir.  

 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en el seu article 24 l'obligació 

per a les empreses de dur a terme la Coordinació d'Activitats Empresarials, introduint els 

diferents tipus de concurrència d'empreses que es poden trobar als centres de treball, així com 

les obligacions que comporta per al control dels riscos derivats d'aquesta concurrència. 

 

En cas que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega per part del conductor, caldrà 

comprovar que aquest té la deguda formació en matèria de riscos laborals per a la realització 

d'aquestes operacions. A més, per part de l'empresa titular, se li hauran de donar instruccions 

precises per a les operacions de càrrega i descàrrega a les seves instal·lacions. També s'haurà de 

comprovar si té capacitació i formació per a la utilització dels corresponents equips de treball i, 

en cas que utilitzi equips de l'empresa titular, se li han de facilitar instruccions sobre la utilització 

segura d’aquests. 

 

L'empresa titular haurà de realitzar la coordinació d'activitats empresarials amb el conductor 

que vagi a entrar en les seves instal·lacions. Independentment que sigui un treballador per 

compte d’altri o que sigui un treballador autònom, és al conductor a qui s'ha d'informar i és el 

que ha de rebre les pertinents instruccions de seguretat; pel que no cal donar per feta la 

coordinació d'activitats empresarials si la informació i les instruccions no s'han transmès a 

l'empresa de transport i si no es comprova que el conductor les ha rebut. 

 

Una vegada informat i instruït el conductor sobre la forma d'actuar en les instal·lacions de centre 

de l'empresa titular, llevat que canviïn les circumstàncies, no cal repetir aquesta formació. Per a 

això, és necessari portar un registre en el qual quedi constància d'aquestes circumstàncies 

perquè es pugui agilitzar l'accés a les instal·lacions. 
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Il·lustració 1. Arrossegar la càrrega i zona de càrrega i descàrrega. 

      

Il·lustració 2. Transpalet i accés al magatzem. 

Riscos 

 Caigudes en el mateix nivell. 

o Manca d'ordre i neteja. 

o Terres bruts o relliscosos. 

o Obstacles a les zones de pas. 

o Deficient il·luminació i / o senyalització. 

o Condicions climatològiques adverses (Pluja, gel ...) 

 Caigudes a diferent nivell. 

o Operacions de càrrega i descàrrega. 

 Caiguda d’objectes en manipulació. 

o Manipulació de càrregues pesades o de grans dimensions de forma inadequada. 

o Ús d'equips de manipulació de càrregues (transpalets, carretons elevadors, etc.) en 

mal estat de conservació o amb falta de dispositius de seguretat. 

o Col·locació incorrecta de la mercaderia al llit del camió. 

 Cops, xocs o aixafaments. 

o Manca d'atenció en entrar o sortir del vehicle. 

o Manca d'ordre i neteja. 

o Obstacles a les vies de pas. 

o Tasques de càrrega i descàrrega. 

Mesures preventives 

 Mantenir l'ordre i la neteja. Evitar els vessaments (oli, gasoil, restes de mercaderies, etc.). 

No obstant això, en cas que es produeixin, hauran de netejar el més ràpid possible. 
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 Prendre les precaucions en les zones de càrrega i descàrrega, ja que les restes de carburants, 

olis, etc. fan el sòl sigui més relliscós. 

 Evitar transitar per zones amb desnivells, ferm deteriorat, zones de recollides d'aigua ... 

 Caminar a velocitat moderada i evitar les presses. 

 Extremar les precaucions els dies de pluja o de gelades. 

 Utilitzar calçat adequat (amb subjecció segura al peu, sola antilliscant, resistent a penetració 

i absorció d'aigua ...) i en òptimes condicions. 

 Assegurar-se que les càrregues que es transporten no puguin lliscar ni caure, utilitzant per 

exemple sistemes de fixació, etc... 

 Revisar periòdicament l'estat dels elements de subjecció de les càrregues (eslingues, 

cadenes, ganxos, grillons, etc.) 

 Mantenir ordre i neteja en el centre de treball, establint la delimitació de vies de circulació 

i zones d'emmagatzematge. 

 Garantir una il·luminació adequada i suficient. 

 Apilar correctament les mercaderies descarregades. 

 Donar suport a la mercaderia de manera estable. 

 Protegir arestes vives i sortints del vehicle, equips de treball, mercaderia, etc. 

 Protegir les rodes del transpalet de tal manera que mai puguin accedir als peus del 

treballador. 

7.1.2. Passadissos i zones de pas 
En l’Annexa II, Ordre, neteja i manteniment de la Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels 

riscos relatius a la utilització dels llocs de treball corresponent al Reial Decret 486/1997, de 14 

d'abril, indica en el seu apartat 1 que “Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de 

treball i, especialment, les sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos 

d'emergència, han de romandre lliures d'obstacles de manera que sigui possible utilitzar-les 

sense dificultats en tot moment”. Haurem de tenir present la NTP 434: Superfícies de treball 

segures (I). 

Riscos 

 S’observa en la zona de pas de mercaderies en el magatzem objectes en el passadís, no sent 

el lloc més adient. 

 

Il·lustració 3. Passadís d'accés al magatzem. 

 Caigudes al mateix nivell en ensopegar o relliscar. 

 Cops o xocs contra elements diversos. 

 En la zona de cuina s’observen obstacles en accessos i falta d’ordre. 



Pàgina 16 de 70 
 

     

  

Il·lustració 4. Objectes en vies de pas. 

 Les condicions generals de les portes d’accés han de complir, segons la NTP-884: Avaluació 

de les condicions d'evacuació en centres de treball, indica que les portes de sortida han de 

ser abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables. L'amplada del full ha de ser igual 

o menor que 1,20 metres, i en portes de dues fulles, igual o més gran que 0,60 metres. 

L'amplada lliure mínima serà: 

o portes i passadissos: 0,80 m 

o escales: 1 m 

 

 

Il·lustració 5. Objectes en portes de pas. 

Mesures preventives 

 Respectar els espais lliura d’objectes davant de portes. 

 Les zones de pas dels llocs de treball, com ara passadissos, escales, vies de circulació, 

sortides ordinàries, vies i sortides d'evacuació, etc. han d'estar en tot moment lliures 

d'obstacles que impedeixin la normal circulació dels treballadors usuaris. 
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 Vies exclusivament de vianants: les dimensions mínimes de les vies destinades a vianants 

seran d’1,20 m. per passadissos principals i d'1 m per passadissos secundaris.  

 

7.1.3. Cuines 

Riscos 

 Caigudes o relliscades. Són accidents molt comuns en les cuines, que poden donar lloc a 

esquinços, contusions i fractures. Aquestes caigudes poden ser originades per diversos 

motius: terres relliscosos, defectes en els sòls, graons, rampes, desordre, brutícia, obstacles, 

etc. 

o Caigudes al mateix nivell. Provocades generalment per sòls en mal estat o mal 

conservats, bruts i amb restes de menjar, amb restes de greix o acabats de fregar. 

o Caigudes a diferent nivell. Normalment se solen produir per l'ús de mitjans 

inadequats per assolir objectes situats en zones altes, o pel mal ús d'escales. 

 Talls i punxades amb ganivets o altres estris, instruments o maquinària usada pels 

treballadors i treballadores. 

 Cops i caiguda d'objectes. A les cuines, a causa de la presència de molt material, molt 

personal alhora i també a conseqüència de les presses, hi ha la possibilitat de colpejar-se 

contra objectes, companys o vehicles. 

 Cremades i escaldades  a conseqüència de l'exposició de parts del cos a la calor, tant sec 

com humit, a causa de: forns, focs, planxes, fregidores, fogons, escalfadors, que poden 

generar accidents greus provocant cremades en els treballadors i treballadores. Sense 

oblidar-nos de les cremades provocades per vapors, aigua calenta, flames i explosions de 

gas, etc. 

 

 
Il·lustració 6. Ús de ganivets. 

 

 
Il·lustració 7. Fogons i objectes calens. 
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Mesures preventives 

 Netejar immediatament qualsevol vessament o esquitxada que pugui produir-se amb ocasió 

de les tasques que es realitzin; senyalitzar correctament que el sòl pugui estar mullat en 

ocasió de les tasques de neteja, i reparar com més aviat millor els desperfectes si el sòl es 

trobés en mal estat. Davant de les aigüeres i de les cuines és recomanable col·locar graelles 

enreixades evitant així l'aigua o el greix. A més, l'empresari ha de garantir un calçat adequat, 

si és possible amb sola antilliscant, i evitar els desplaçaments per la cuina corrent i amb 

presses. 

 No utilitzar mai per pujar a llocs alts caixes, cadires, etc., per a això s'haurà de fer servir 

sempre equips adequats a l'efecte, com les escales manuals, però sempre sota la certesa 

que estan en bones condicions. No utilitzar mai les escales davant de les cuines mentre es 

facin servir o amb recipients amb contingut calent, i no pujar-hi amb les mans ocupades. 

 A l'hora de preparar les bosses d'escombraries, mai s'estrenyeran amb les mans, ja que pot 

haver-hi en el seu interior restes d'aliments, o utensilis que hagin pogut trencar-se i que 

provoquin un tall o una punxada. 

 Cal evitar en tot moment el desordre i la presència d'objectes fora de lloc habilitat per a ells. 

Els objectes pesats seran col·locats en les zones baixes de les prestatgeries, i caldrà procurar 

tancar calaixos i portes de forns, armaris, rentavaixelles, etc. 

 Cal prestar atenció al recorregut a realitzar, i si es pot anar avisant i comprovant que el camí 

està clar, sobretot si es porten eines o càrregues perilloses (ganivets, recipients amb 

continguts calents, etc.). En aquests casos cal obrir les portes amb el cos protegint la càrrega 

amb el mateix. 

 Cal mantenir sempre cap a l'interior dels fogons els mànecs de paelles i cassoles; utilitzar 

protectors per a les mans sempre que s'agafin recipients calents o que continguin líquids en 

ebullició; apartar la cara sempre que es destapin olles o cassoles, etc. Són mesures de 

prevenció molt elementals i que serviran per evitar accidents. 

 De la mateixa manera heu de tenir cura en escalfar líquids en els forns microones, pel retard 

en la seva ebullició. Per evitar-ho és convenient introduir una cullera no metàl·lica dins el 

recipient, evitant així el sobreescalfament, o esperar un moment abans d'extreure el 

recipient de l'interior de forn. 

 En el cas de les eines de tall, la millor mesura preventiva és que aquests estiguin 

correctament afilades i tinguin mànecs de material antilliscant. Sempre es realitzaran els 

talls sobre de superfícies adequades i utilitzar guants protectors i davantals quan sigui 

necessari. Després del seu ús, sempre es deixaran dins de les seves fundes o suport, i 

vigilar l'orientació del tall i la punta, procurant evitar sempre el cos del treballador o 

treballadora. 

 

 
Il·lustració 8. EPI de protecció. 
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7.1.4. Xoc elèctric 

Riscos 

 Es detecta falta de senyalitzacions de risc de xoc elèctric. 
 A la cuina s'utilitzen nombrosos equips i maquinàries que utilitzen l'energia elèctrica per 

funcionar, de manera que es poden donar situacions de risc elèctric per contacte directe o 

indirecte. 

 A més, ens trobem en un àmbit de treball en el qual poden aparèixer situacions perilloses 

amb presència d'aigua i humitat. És molt comú que els treballadors i les treballadores tinguin 

les mans mullades, els peus i les peces de vestir humits, etc. 

 

 
Il·lustració 9. Endolls elèctrics. 

 

Mesures preventives 

 Mai procedir a la desconnexió tirant del cable, cal usar la clavilla de l'endoll. 

 No connectar aparells i equips a preses de corrent en mal estat i defectuosos, ni amb les 

mans mullades. 

 Senyalitzar les zones de possible risc per xoc elèctric. 

 

 

 
Il·lustració 10. Risc de xoc elèctric. 
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7.1.5. Metodologia Simplificada d’Avaluació del INSHT. 
El mètode que aquí es presenta s'integra dins dels mètodes simplificats d'avaluació, com l’indicat 

en la NTP 330: Sistema simplificat d'avaluació de riscos d’accident.  

Consta de dos apartats diferents: 

 IDENTIFICACIÓ i VALORACIÓ dels riscos existents. 

 PLANIFICACIÓ de l'activitat preventiva consegüent, detallant les MESURES 

CORRECTORES concretes a adoptar i / o els CONTROLS PERIÒDICS a realitzar. 

7.1.6. Anàlisis del risc. 
Mitjançant l'Anàlisi del Risc s'identifica el perill i s'estima el risc, valorant conjuntament la 

probabilitat i les conseqüències (severitat) que es materialitzi el mal. 

Severitat del dany. Per determinar la potencial severitat del dany, s'ha de considerar: parts del 

cos que es veuran afectades i naturalesa del dany, graduant des de lleugerament nociu a 

extremadament nociu. 

 

Taula 1. Severitat del dany. 

SEVERITAT Accident 

ALTA 
Amputacions. Fractures majors. Intoxicacions. Lesions múltiples, 
lesions fatals. Càncer y altres malalties còniques que acurten la 
vida. Incapacitat permanent o mort. 

MITJA 

Talls. Cremades. Commocions. Torçades importants. Fractures 
menors. Sordesa. Asma. Dermatitis. Trastorns múscul esquelètics. 
Malalties que condueixin a una incapacitat menor. Danys a les 
persones que requereixin un període d'incapacitat. 

BAIXA 

Tall i cops petits. Irritacions dels ull per la pols. Malt de cap. 
Desconfort. Molèsties i irritacions. Danys superficials o alguna 
cosa més importants però que no requereixin cap període 
d'incapacitat. 

 

Probabilitat que ocorri el dany. La probabilitat que ocorri el dany es pot graduar, des de baixa 

fins a alta, amb el següent criteri: 

 

PROBABILITAT Conseqüències 

ALTA Incapacitat permanent o mort. 

MITJA 
És possible (s'ha produït alguna vegada al centre 
de treball). El dany ocorrerà en algunes ocasions. 

BAIXA 
És probable i esperat (s'ha produït més d'una vegada en el centre 
de treball). El dany ocorrerà sovint. 

L'Anàlisi del Risc proporcionarà de quin ordre de magnitud és el risc. 
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7.1.7. Valoració del risc. 
Per a cada perill detectat ha d'estimar el risc, determinant la potencial severitat del dany 

(conseqüències) i la probabilitat que ocorri. 

Els riscos s'avaluaran en funció de les conseqüències (C) i probabilitat que ocorri el dany (P), 

corresponent per a cadascuna de les combinacions possibles una valoració que es recull a la 

casella NR (nivell de risc.) 

L'estat del risc es refereix al grau de control a què es troba sotmès en el moment de l'avaluació 

(controlat, deficient, etc.). 

S'inclou una breu descripció d'aquells aspectes que justifiquen la inclusió d'ell mateix en 

l'avaluació (deficiències detectades) i les mesures de correcció o control necessàries per 

eliminar-lo o, si no, minimitzar-ho (mesures proposades). 

Aquestes mesures proposades requereixen una prioritat d'execució pel que fa a la resta dels 

riscos avaluats (prioritat) i en la majoria dels casos, d'un control periòdic que garanteixi el 

manteniment de les mesures correctores proposades. 

Taula 2. Probabilitat. 

 SEVERITAT 

BAIXA MITJA ALTA 

PROBABILITAT 

BAIXA Risc Molt lleu Risc Lleu Risc moderat 

MITJA Risc Lleu Risc moderat Risc important 

ALTA Risc moderat Risc important Risc inacceptable / 
Molt greu 

L'establiment de les prioritats de les accions s'haurà de realitzar per part de l'Empresa, en funció 

del major o menor nivell de risc i del tipus d'acció requerida tal com apareix en les taules 

següents: 

 

Taula 3. Nivell de risc. Acció i temporització. 

NIVELL DE RISC ACCIÓ I TEMPORIZACIÓ 

MOLT LLEU 
Control i seguiment. No es requereix acció específica. Manteniment dels 
sistemes de control. 

LLEU 

Estudiar possibles correccions i establir mesures correctores en un termini 
no superior a 2 anys. No es necessita millorar l'acció preventiva; però, 
s'han de considerar solucions més rendibles o millores que no suposin una 
càrrega econòmica important. Es requereix comprovació periòdica per 
assegurar que es manté l'eficàcia d'aquestes mesures. 

MODERAT 

Necessitat d'establir mesures correctores dins d’un termini mig de fins un 
any. S'han de fer esforços per reduir el risc, determinant les inversions 
precises. Les mesures per reduir el risc s'han d'implantar en un període 
determinat. Quan el risc moderat està associat amb conseqüències 
extremadament nocives, es precisarà una acció posterior per establir, amb 
més precisió, la probabilitat de dany com a base per determinar la 
necessitat de millora de les mesures de control. 

IMPORTANT 
Necessitat de correcció urgent a curt termini de fins a 6 mesos. No s'ha de 
començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. Potser es precisin recursos 
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considerables per controlar el risc: Quan el risc correspongui a un treball 
que s'està realitzant, s'ha de solucionar el problema en un temps inferior 
a el dels riscos moderats. 

MOLT GREU 
INACCEPTABLE 

Correcció immediata o paralització de l'activitat. No ha de començar el 
treball fins que es redueixi el risc. Si no és possible reduir el risc, fins i tot 
amb recursos il·limitats, s'ha de prohibir el treball. 

 

Taula 4. Nivell de risc i prioritat. 

NIVELL DE RISC PRIORITAT 

Trivial (T) BAIXA 

Tolerable (TO) BAIXA-MITJA 

Moderat (M) MITJA 

Important (I) ALTA 

Intolerable (IN) INMEDIATA 

 

7.1.8. Resultat de l’avaluació dels riscos del Servei d’alimentació. 
Els llocs de treball a avaluar són: 

 La tasca d’emplenar els plats pels serveis de dinar i sopar és realitzada per auxiliars de cuina 

amb una durada d’una hora i quart. 

 La cuina també subministra a la Cafeteria que és d’accés públic i a la cantina o menjador 

intern que estan oberts de 7:00 a 23:00 hores i atenent unes 600 persones al dia. 

 

 Auxiliar de cuina.  

o La zona de cuines és on el personal de cuines agafa les matèries primeres dels 

magatzems i cambres frigorífiques pel seu ús en l’elaboració dels menjars. 

o El personal de cuines també s’encarrega de tallar les peces de peix i carn, realitzant 

aquesta tasca en sales específiques refrigerades per a cada tipus de producte. 

o Amb un altre box es preparant els menjars en fred, com amanides, i és realitzat per 

un auxiliar de cuina. 

o Dins la cuina hi ha una zona de neteja d’estris de cuina. 

o Donar suport als cuiners. 

 Els cuiners són els encarregats de preparar els plats principals. 

o La preparació dels menjars amb estris calens. 

o L’entrada i/o sortida de la matèria primera als les zones refrigerades. 

o El desplaçament d’olles de grans dimensions.  

o Utilització d’estris de tall.  

LLOC DE 
TREBALL 

RISCOS 

Cops i Talls Cremades Xoc elèctric TME Caigudes 

Auxiliar de 
cuina 

Probabilitat 
Alta/ 
Severitat 
Mitja 

Probabilitat 
Baixa / 
Severitat 
Mitja 

Probabilitat 
Baixa/ 
Severitat 
Alta 

Probabilitat 
Mitja/ 
Severitat 
Mitja 

Probabilitat 
Mitja/ 
Severitat 
Mitja 

Cuiner 

Probabilitat 
Alta / 
Severitat 
Mitja 

Probabilitat 
Alta / 
Severitat 
Mitja 

Probabilitat 
Mitja/ 
Severitat 
Alta 

Probabilitat 
Alta/ 
Severitat 
Mitja 

Probabilitat 
Alta/ 
Severitat 
Mitja 
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LLOC DE 
TREBALL 

NIVELL DE RISC 

Cops i Talls Cremades Xoc elèctric TME Caigudes 

Auxiliar de 
cuina 

Risc 
important 

Risc Lleu Risc moderat Risc moderat Risc moderat 

Cuiner 
Risc 
important 

Risc 
important 

Risc 
important 

Risc 
important 

Risc 
important 

TME. Trastorns Múscul Esquelètics. 

RISC 
IMPORTANT 

Necessitat de correcció urgent a curt termini de fins a 6 mesos. No s'ha 
de començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. Potser es precisin 
recursos considerables per controlar el risc: Quan el risc correspongui a un 
treball que s'està realitzant, s'ha de solucionar el problema en un temps 
inferior a el dels riscos moderats. 

 

Les mesures correctores a utilitzar seran les de fer servir EPI (Equips de Protecció Individual) i 

senyalitzacions, com s’han indicat en els apartats anterior: 

Cops i Talls. Elms i guants de malla metàl·lica. 

 

Cremades. Guants de Categoria 3 certificats amb la norma EN 407 amb nivells de rendiment 

4343XX (en els models 5544H i 5548HD) i 4342XX (en el model 5548H). 

 

Xoc elèctric. Senyalització. 
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7.2. Factors de Risc Higiènic 
Pel que fa a l’avaluació dels riscos higiènics per exposició a agents químics i físics, cal determinar, 

d’una banda, la intensitat de l’exposició i, d’altra banda, el temps d’exposició dels treballadors 

a aquests agents.  

Pel que fa als riscos higiènics per exposició a agents biològics, el procés d’avaluació consisteix a 

identificar els agents biològics als quals pot estar exposat el treballador. 

NO s’aplica cap tipus de Metodologia d’Avaluació de riscos Higiènics, degut a que les 

condicions ambientals en les cuines no han de suposar riscos per als treballadors i 

treballadores, i tampoc una font d'incomoditat o molèsties. Solament a considerar la 

possibilitat de sobrecarrega tèrmica a la exposició de temperatures elevades procedents dels 

fogons. 

7.2.1. Etiquetatge i gestió de residus d’olis industrials de cuines. 

Riscos 

 El reciclatge dels residus grassos de les cuines industrials, com és el cas del reciclatge d'oli 

usat, és obligatori perquè són un material molt contaminant: s'estima que un litre d'oli pot 

arribar a contaminar fins a mil litres d'aigua. 

 Els recipients o envasos que continguin residus perillosos han d'estar etiquetats de forma 

clara, llegible i indeleble. 

 

 

Il·lustració 11. Bidons d'oli usat. 

Mesures preventives 

 El reciclatge d'oli, com un dels principals residus de les cuines industrials, té com a objectiu 

el compliment de: 

o La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

o El Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR). 

o Les recomanacions de l'Estratègia Temàtica sobre l'Ús Sostenible de Recursos 

Naturals europea. 

o La Política Energètica Europea de producció d'energies renovables a través de la 

producció de biocombustibles. 

 Mantenir els residus emmagatzemats en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre 

estiguin en el seu poder. 

 Emmagatzemar, envasar i etiquetar els residus perillosos en el lloc de producció abans de la 

seva recollida i transport d'acord amb les normes aplicables. 
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7.2.2. Factors de Risc físics en les cuines 

Riscos 

 Les condicions ambientals en les cuines no han de suposar riscos per als treballadors i 

treballadores, i tampoc una font d'incomoditat o molèsties. 

 A les cuines és molt freqüent estar exposat a temperatures extremes, tan altes com molt 

baixes, arribant fins i tot a situacions d'estrès tèrmic. 

Mesures preventives 

 Les fonts de calor com forns o fogons cal que s'activin les campanes extractores. 

 L'ús de roba lleugera, i si es fan servir peces com equips de protecció cal tenir en compte 

que han de ser transpirables i que permetin la ventilació corporal, ja que d'aquesta manera 

evitarem problemes dermatològics. 

 També és convenient que estigueu hidratats, així com usar els mecanismes de climatització 

a les instal·lacions. 

 L’entrar en cambres frigorífiques o congeladors, és imprescindible portar roba d'abrigar. 

Procurar estar el temps imprescindible a l'interior de la càmera per realitzar la tasca i sempre 

seguint les normes de seguretat. 

 

7.2.3. Factors de Risc biològic en les cuines 

Riscos 

 La constant manipulació d'aliments origina l'aparició del risc biològic. Fongs, bacteris, virus, 

etc., que poden causar efectes negatius en la salut del treballador o la treballadora. 

Mesures preventives 

 Extremar la higiene personal no només per evitar problemes de salut, sinó també perquè no 

es transmetin als clients. 

 En cas que et produeixis un tall o punxada, has de procedir a tractar la ferida per evitar la 

infecció, i col·locar algun element "barrera" (apòsit, guants) si la ferida està a les mans. 

 Està totalment prohibit menjar, beure o fumar en els llocs de treball. 

 Les zones de treball han d'estar netes i desinfectades, i cal procurar que les deixalles dels 

aliments es dipositin en els contenidors adequats per al seu posterior tractament per 

empreses especialitzades. 

7.2.4. Metodologia d’avaluació tèrmica. 
El mètode de la sobrecàrrega tèrmica estimada, que estableix la norma UNE-EN ISO 7933: 2004, 

permet valorar el risc d'estrès tèrmic que experimenta un individu en un ambient calorós, i es 

basa en l'estimació de la taxa de sudoració i la temperatura interna que el cos humà arribarà a 

resposta a les condicions de treball. 
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7.3. Factors de Risc Ergonòmic 
La feina és una activitat en què la persona ha de posar en marxa una sèrie de conductes, tant 

físiques com psíquiques, per tal de satisfer els requeriments que li exigeixen les tasques. 

Amb l’objectiu de poder estudiar i prevenir la relació: 

causa (càrrega física de treball) – efecte (danys a la salut) 

cal aplicar l’ergonomia com a tècnica multidisciplinària destinada a adaptar la feina a la persona. 

7.3.1. Càrrega i descàrrega de mercaderies 

Riscos 

 Manipulació manual de mercaderia (càrregues pesades, voluminoses, de difícil subjecció ...) 

Mesures preventives 

 Utilitzar mitjans auxiliars per transportar càrregues (carretons manuals ...) 

 Evitar moure càrregues excessivament pesades per una sola persona. 

 Sol·licitar ajuda als companys si cal. 

 Prendre fermament la càrrega amb les dues mans. 

 Aixecar la càrrega utilitzant els músculs de les cames i no amb l'esquena. 

 Mantenir la càrrega pròxima al cos durant tot el trajecte, fent passos curts. 

 No girar la cintura quan es càrrega un pes, girar els peus. 

 Evitar col·locar productes pesats per sobre de les espatlles. 

7.3.2. Manipulació de bidons de residus d’olis industrials de cuines. 
NTP 297: Manipulació de bidons. 

Factors de risc 

 Sobre esforços per aixecament inadequat transport de càrrega excessiva. 

 Cops i atrapaments en mans i peus al desplaçar bidons i dipositar-los als llocs d'ubicació. 

 Talls a mans amb les vores de la part superior del bidó un cop tallada la tapa superior. 

Mesures preventives 

 Inspeccionar el bidó per descobrir vores mallades i superfícies irregulars o relliscoses. 

 Agafar fermament el bidó. 

 Col·locar els dits lluny dels llocs on poden ser atrapats, sobretot en dipositar el bidó a terra. 

 Netejar els bidons abans de manipular-los. 

 Rentar-se les mans d'oli o greixos i utilitzar guants quan sigui necessari. 

7.3.3. Manipulació manual de càrregues 

Riscos 

 En la cuina, cambres frigorífiques i magatzems de productes, serà necessari tenir present la 

manipulació manual de càrregues. Aquestes si són manipulades inadequadament poden 

donar lloc a nombroses lesions que afecten principalment la columna vertebral i els músculs 

pròxims.  

 Aigüeres molt profundes que ocasionen postures de flexió de tronc i coll. 

 L'ús de cassoles i olles de grans dimensions i molt pesades, el transport es realitza per una 

sola persona i sense ajuda de carros. 
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 L'alçada dels prestatges del magatzem, cambres frigorífiques i congeladors és excessiva i hi 

ha elements mal emmagatzemats a altures inadequades o reduint l'espai enfront dels 

prestatges. 

 Utilitza carros per al transport de càrregues pesades i voluminoses. 

 Evitar elements de treball inadequats (obrellaunes manuals, liquadores molt pesades, etc.). 

 Adopció de postures forçades i realització d'esforços durant l'ús de forns, rentavaixelles, etc. 

 

Il·lustració 12. Manipulació manual de càrregues. 

Mesures preventives 

 Utilitzar les dues mans. Els moviments corbats i continuats són preferibles els moviments 

rectes amb canvis bruscos.  

 Pel descens de càrregues utilitzar la gravetat i evitar el haver d’utilitzar l’esforç muscular. 

 Evitar postures forçades. No inclinar la columna excessivament. 

 Mantenir el cos alçat en tot moment, d’aquesta manera els discos Intervertebrals 

reparteixen correctament els pes del cos i s’evita deformacions permanents en la columna. 

 Reduir la fatiga no mantenint una mateixa postura massa temps i realitzar moviments suaus 

d’estirament dels músculs. 

 Aproximar la càrrega de manera que el centre de gravetat d’aquesta, quedi la més propera 

al centre de gravetat del cos. 

 Agafar la càrrega amb ganes utilitzant les palmes de les mans i els dits. Mantenir els braços 

el més proper al cos perquè sigui aquest al qui suporti el pes.  

 Per l’aixecament de la càrrega s’utilitza les cames i flexionant-les doblegant els genolls. 

 Evitar torçar el cos amb la càrrega sostinguda. Per a girar-se es mouran els peus fins que el 

tronc es mantingui recte davant del lloc de destinació de la càrrega. 

7.3.4. Metodologia INSHT per l’avaluació de la manipulació manual de carregues. 
Dins de la manipulació manual de càrregues, hi ha diferents operacions que poden requerir 

l'aplicació de metodologies d'avaluació que s'ajustin a les particularitats de cadascuna d'elles. 

L'objectiu d'aquest calculador és proporcionar uns valors de referència per a les operacions 

d'empenta, arrossegament (o tracció) i transport de càrregues. 

La guia tècnica de l'INSHT per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la manipulació 

manual de càrregues, amb base en el Reial Decret 487/1997, en el seu apartat III.1.2.9 

recomana, per al cas de l'empenta i l'arrossegament, uns valors genèrics de força màxima que 

no s'han de superar : 

 Per posar en moviment o parar una càrrega: 25 kg (250 N) 

 Per mantenir una càrrega en moviment: 10 kg (100 N) 
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Els estudis de Snook i Ciriello permeten establir uns límits màxims recomanats per a les 

operacions d'empenta, arrossegament, transport, aixecament i descens de càrregues en funció 

de diferents variables. En particular, per a les operacions d'empenta, arrossegament i transport, 

aquestes variables són: sexe, alçada de les mans, distància recorreguda, freqüència i percentil 

de la població. Els resultats dels estudis d'aquests investigadors permeten establir unes 

recomanacions de caràcter més específic que els límits descrits a la guia tècnica abans 

esmentada. 

En els llocs de treball ens trobem que en el cas dels auxiliars de cuina i cuiners, la necessitat de 

manipulació de carregues degut el moviment d’útils com son les olles de grans dimensions y 

amb pes. En aquest casos fem una valoració en la manipulació de carregues.  

Farem servir la calculadora del INSHT de la Manipulació de Carregues, en el cas de transport, 

amb les dades següents. 

 

 

 

Es realitza la recomanació de limitar la carrega amb una massa màxima transportada que no 

superi els 21 kg. Aquest valor límit proporciona una protecció per al 90% de la població en 

les condicions seleccionades en els passos anteriors. 
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7.4. Riscos Psicosocials. 
Els factors psicosocials són aquelles característiques de les condicions de treball, i sobretot, de 

la seva organització que afecten la salut de les persones mitjançant mecanismes psicològics o 

fisiològics. En termes de prevenció de riscos laborals, els factors psicosocials representen 

l’exposició. L’organització del treball és l’origen d’aquesta exposició i l’estrès és el detonant de 

l’efecte, és a dir, de la malaltia o l’alteració de la salut que es pugui produir. 

La versió curta de CoPsoQ-ISTAS21 (NTP 703: El mètode COPSOQ (istas21, psqcat21) d'avaluació 

de riscos psicosocials) es pot utilitzar per valorar, individualment, l’exposició psicosocial en el 

lloc de treball. O també es pot emprar per a l’avaluació dels riscos psicosocials en les empreses 

amb plantilles de menys de vint-i-cinc persones. Les instruccions per a la utilització d’aquest 

qüestionari estan integrades en el qüestionari. En aquest cas, s’avaluen quinze dimensions de 

risc: 

 Exigències quantitatives. 

 Doble presència. 

 Exigències emocionals. 

 Ritme de treball. 

 Influència. 

 Possibilitats de desenvolupament. 

 Sentit del treball. 

 Claredat de rol. 

 Conflicte de rol. 

 Previsibilitat. 

 Inseguretat sobre les condicions de treball. 

 Inseguretat sobre el treball. 

 Confiança vertical. 

 Justícia. 

 Qualitat de lideratge. 

 

7.4.1. Treballadors de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Factors de risc 

 Llargs períodes de concentració per l'estat del trànsit. 

 Falta de descans entre jornades. 

 Adaptació de la feina a torns i / o nocturn. 

 Accidents i temor a patir-los. 

Mesures preventives 

 Respectar els períodes de conducció establerts. 

 Sempre que sigui possible, intentar adaptar el ritme de vida als torns de treball per 

descansar adequadament i conciliar la vida familiar i social. 

 Mantenir una alimentació saludable i equilibrada, respectar horari fix de menjars i no ingerir 

alcohol ni drogues. 

 Una bona hidratació contribueix a reduir els nivells de fatiga durant la conducció. 

 Caminar o passejar diàriament 30 minuts per tal de mantenir un bon estat físic i mental. 

Ajuda a afrontar les tensions emocionals de cada dia i a optimitzar el potencial reparador 

que té el descans. 
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 Descansar i dormir les hores necessàries. 

 Fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de prevenir factors de risc i millorar la salut. 

 En cas de malestar general, somnolència, cansament o qualsevol altra causa que pugui influir 

en la conducció, aturar el vehicle. 

7.4.2. Treballadors de les cuines 

Factors de risc 

 Treball per torns. 

 Rotació dels treballadors i treballadores. 

 Organització del treball. 

 Pressió de temps i a uns ritmes de treball molt alts. 

 Treballadors eventuals o de temporada. 

Guia per a la gestió i avaluació dels riscos ergonòmics i psicosocials en el sector hoteler. INSST. 

7.4.3. Treball per torns amb un sistema discontinuo. 
Sistema Discontinu: El treball s'interromp normalment a la nit i el cap de setmana. Suposa dos 

Torns, un de matí i un de tarda. 

En el treball a torns també es produeixen alteracions en els hàbits alimentaris, es menja 

ràpidament i en diferents horaris. En el torn de nit hi ha a més una tendència a l'augment del 

consum de cafè, tabac i excitants. Sent els trastorns més freqüents la dispèpsia, gastritis i 

úlcera. 

L'ésser humà és diürn, les activitats quotidianes es realitzen habitualment en hores de llum, la 

societat està programada per desenvolupar les activitats familiars, socials i d'oci en hores 

diürnes. El treball a torns, impossibilita mantenir unes relacions socials i uns moments d'oci 

familiars, de manera que molts treballadors tenen la sensació d'estar aïllats, ja que no poden 

compartir les seves activitats amb altres persones que l'envolten. Pateixen alteracions en la 

seva vida social i no només això, perquè també repercuteix en la seva vida laboral. 

Mesures preventives 

 La durada de cada torn tendeix a realitzar-se en cicles curts, es recomana canviar de torn 

cada 2 o 3 dies. 

 Es donarà a conèixer amb antelació el calendari de torns pactat amb l'organització dels 

torns. 

 És convenient que els equips de rotació es mantinguin estables, això afavoreix la 

comunicació i la relació social entre ells. 

 Els torns de tarda no seran més llargs que els de demà. 

7.4.4. Metodologia ISTAS21. 
Els factors psicosocials són aquelles característiques de les condicions de treball, i sobretot, de 

la seva organització que afecten la salut de les persones mitjançant mecanismes psicològics o 

fisiològics. En termes de prevenció de riscos laborals, els factors psicosocials representen 

l’exposició. L’organització del treball és l’origen d’aquesta exposició i l’estrès és el detonant de 

l’efecte, és a dir, de la malaltia o l’alteració de la salut que es pugui produir. 

La versió curta de CoPsoQ-ISTAS21 (NTP 703: El mètode COPSOQ (istas21, psqcat21) d'avaluació 

de riscos psicosocials) es pot utilitzar per valorar, individualment, l’exposició psicosocial en el 

lloc de treball. O també es pot emprar per a l’avaluació dels riscos psicosocials en les empreses 

amb plantilles de menys de vint-i-cinc persones. Les instruccions per a la utilització d’aquest 
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qüestionari estan integrades en el qüestionari. En aquest cas, s’avaluen quinze dimensions de 

risc: 

 Exigències quantitatives. 

 Doble presència. 

 Exigències emocionals. 

 Ritme de treball. 

 Influència. 

 Possibilitats de desenvolupament. 

 Sentit del treball. 

 Claredat de rol. 

 Conflicte de rol. 

 Previsibilitat. 

 Inseguretat sobre les condicions de treball. 

 Inseguretat sobre el treball. 

 Confiança vertical. 

 Justícia. 

 Qualitat de lideratge. 

Per realitzar una avaluació dels riscos psicosocials és necessari realitzar: 

 

Guia per a la gestió i avaluació dels riscos ergonòmics i psicosocials en el sector hoteler. INSST. 
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7.5. Control contra incendis 
S’observen deficiències en referència al nou reglament RIPCI, on seria necessari, realitzar una 

avaluació especifica en seguretat on s’identifiqui i avaluï els riscos, les accions i mesures 

necessàries per a prevenir i controlar riscos, i també les mesures de protecció i altres actuacions 

que s'han d'adoptar en cas d'emergència. A continuació s’indiquen unes consideracions a tenir 

present a causa del nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.  

Publicat al BOE el Reial Decret 513/2017, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de 

protecció contra incendis, conegut com a RIPCI, que estableix les condicions i els requisits 

exigibles relatius al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips i sistemes que 

conformen les instal·lacions de protecció contra incendis. El nou Reglament, que deroga 

l'anterior -aprovat en el seu moment pel Reial Decret 1942 / 1993-, entrant en vigor al cap de 

sis mesos de la publicació. 

El principal objectiu d'aquest Reglament és establir els requisits per al disseny, la 

comercialització, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de 

protecció contra incendis, així com els seus materials, components i equips que han de complir 

amb el que estableix en la reglamentació específica. 

La secció 2a de l'annex I detalla totes les característiques i requisits que un sistema de 

senyalització fotoluminescent han de complir. 

Segons la norma UNE 23035 (que és també citada en aquest reglament) els sistemes de 

senyalització fotoluminescent han de ser compostos per senyals que hauran de marcar els 

següents equips, zones i / o punts; 

 Ubicació de sortides d'emergència 

 Rutes d'escapament i sortides 

 Equips de seguretat i emergència 

 Plans d'evacuació "Vostè és aquí" 

 Abalisaments de parets, terres, portes i escales 

Per assenyalar els mitjans de protecció contra incendi (extintors, sistemes de boques d'incendi 

equipades, sistemes de columna seca, dispositius d'atur i tret de sistemes fixos d'extinció i 

mantes ignífugues) s'ha d'utilitzar els pictogrames existents a la norma UNE 23033-1. 

En relació amb els plans d'evacuació han de ser conformes amb la norma UNE 23032 i els mitjans 

de protecció contra incendi hauran de ser representats en conformitat amb les normes UNE 

23033-1 i UNE-EN ISO 7010. 

Les propietats fotoluminescent d'aquests sistemes hauran de complir amb el que estipula la 

norma UNE 23035 Part 4 referent a la seva categoria (A o B), composició i identificació. 

Els productes de categoria A hi hauran alta luminància i s'empraran preferentment per a senyals 

i abalisaments de llocs de concentració pública o amb il·luminació exclusivament artificial. 

Els productes de categoria B tindran menys luminància que els A i es podran emprar per a la 

resta d'usos. 

Pel que fa als estacionaments esmentats a la ITC-BT-28, es consideraran de pública concurrència, 

si aquests són d'ús públic. No obstant això, per als estacionaments d'ús no públic, es considerarà 

el que en aquest sentit estableixi el Codi Tècnic de l'Edificació. 
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Es considera local de pública concurrència els locals d’ús sanitari com els Hospitals, ambulatoris, 

sanatoris... 

A continuació podem veure la guia tècnica d’aplicació: 
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Il·lustració 13. Senyalitzacions d’emergència. 

7.5.1. Senyalitzacions de Protecció contra risc d’incendi. 
Observem les mancances de vies d’evacuació en l’àrea d’alimentació de l’Hospital de 

Barcelona, així com senyalitzacions de sortides d’emergència punts d’extintors, BIE, etc.. 

   

   

Il·lustració 14. Situació actual d'àrea d'Alimentació en senyalització d’emergència. 
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ANNEX I 

Transport de carregues amb transpalet. 
 

Regles de conducció i circulació 

L'operari habilitat per al maneig de la transpalet haurà de seguir una sèrie de normes de 

conducció i circulació que s'exposen a continuació: 

 Conduir el carretó estirant-per l'empunyadura havent situat la palanca de comandament 

en la posició neutra o punt mort; l'operari avança estirant de l'equip amb una mà estant 

situat a la dreta o esquerra de la màquina indistintament. El braç de l'operari i la barra de 

tracció constitueixen una línia recta durant la tracció, la qual cosa exigeix suficient espai 

clar durant el transport. 

 
Il·lustració 15. Tracció en posició de treball. 

 Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 

 Si el retrocés és inevitable, s'ha de comprovar que no hi hagi res en el seu camí que pugui 

provocar un incident. 

 Supervisar la càrrega, sobretot en els girs i particularment si és molt voluminosa controlant 

la seva estabilitat. 

 No utilitzar la transpalet en superfícies humides, lliscants o desiguals. 

 No manipular la transpalet amb les mans o el calçat humits o amb greix. 

 S'han d'observar els senyals i regles de circulació en vigor a l'empresa, seguint només els 

itineraris fixats. 

 En el cas que hagi de de baixar un lleuger pendent, només es farà si es disposa de fre i 

situant-se l'operari sempre per darrere de la càrrega. El pendent màxima a salvar 

aconsellable serà de el 5%. 

 Quan s'hagin d'efectuar treballs de càrrega i descàrrega sobre un pont de càrrega s'hauran 

de prendre les següents precaucions: 

 Comprovar que es troba ben situat i convenientment fixat. 

 Que el vehicle amb el qual es troba unit el pont no pugui desplaçar-se. 

 Comprovar que el pont pot suportar la càrrega màxima prevista de càrrega o descàrrega 

comptant el pes de la màquina. 

 Mai s'ha de posar la transpalet sobre una passarel·la, planxa, ascensor o muntacàrregues 

sense haver-se assegurat que poden suportar el pes i volum de la transpalet carregada i 

sense haver verificat el seu bon estat. 

 

Parada del carretó: 

 No s'ha d'aturar el carretó en lloc que entorpeixi la circulació. 
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 A l'acabar la jornada laboral o la utilització de la màquina s'haurà de deixar la mateixa en 

un lloc previst d'estacionament i amb el fre posat. 

Regles per descarregar 

Abans d'efectuar la maniobra de baixada de la càrrega cal fixar-se al voltant per comprovar 

que no hi hagi res que pugui danyar-se o desestabilitzar la càrrega a l'ésser dipositada a terra. 

També s'ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pogués resultar atrapat 

per la paleta en l'operació de descens de la mateixa. 

NTP 319: Carretons manuals: transpalets manuals.  
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9.9.9.9. INFORME DELS PERMISOS DE TREBALL EN L’ÀREA DE INFORME DELS PERMISOS DE TREBALL EN L’ÀREA DE INFORME DELS PERMISOS DE TREBALL EN L’ÀREA DE INFORME DELS PERMISOS DE TREBALL EN L’ÀREA DE 

MANTENIMENTMANTENIMENTMANTENIMENTMANTENIMENT    
La integració de la prevenció de riscos laborals dins d'una empresa contempla diversos 

procediments. La necessitat d'elaborar permisos de treball pot realitzar-se per diversos motius. 

El RD 486/1997 sobre seguretat i salut en els llocs de treball, en l'Annex I, preveu l'existència 

d'un sistema per impedir que els treballadors que no estiguin autoritzats puguin accedir a zones 

perilloses i es puguin veure afectats per riscos de caiguda, caiguda d'objectes i contacte o 

exposició a elements agressius. 

Segons la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa ha de donar instruccions de 

treball als treballadors i l'empresari per limitar o reduir els riscos haurà d'emprar en primer lloc 

mitjans tècnics de protecció col·lectiva o procediments d'organització de treball. A més, tindrà 

en compte la capacitació dels treballadors i els que tinguin accés a les zones de risc greu i 

específic tindran informació suficient i adequada. 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en el seu article 24 l'obligació 

per a les empreses de dur a terme la Coordinació d'Activitats Empresarials, introduint els 

diferents tipus de concurrència d'empreses que es poden trobar als centres de treball, així com 

les obligacions que comporta per al control dels riscos derivats d'aquesta concurrència. 

Així mateix, el Reial Decret 39/1997 que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el 

seu Annex I conté un llistat d'activitats o processos perillosos o amb riscos especials i en l'Article 

22 bis fa referència a la necessitat de presència de recursos preventius . 

Finalment el Reial Decret 171/2004 en matèria de coordinació d'activitats empresarials, tindrà 

en compte la concurrència d'empreses en el mateix centre de treball. 

En l’Hospital Universitari de Vic, l’àrea de Manteniment dona servei a tot l’Hospital. Aquesta 

àrea està formada per un cap i 16 operaris de manteniment que tenen la seva ubicació en el 

taller de manteniment, també es compti amb treballadors d’empreses externes. El taller de 

manteniment està dividit en les àrees de treball següents: 

1. Taller de reparacions menors, com són les bombes de dosificació, els endolls, etc. 

2. Taller pels treballs de fusteria.  

3. Taller per a reparacions de tipus metàl·lic. 

4. Magatzem pels recanvis voluminosos.  

5. Àrea de gestió administrativa relacionada amb el manteniment.  . 

6. Magatzem de recanvis menors. 

Les tasques dels operaris depèn de la priorització i/o urgència i la possibilitat de portar-la a 

terme.   
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 Directiva 89/391 / CEE, de 12 de juny, relativa a les mesures per promoure la millora de 

la seguretat i la salut dels treballadors en el treball (Directiva marc en matèria de 

seguretat i salut en el treball) 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, BOE núm. 269, de 10 

de novembre de a 1995. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 

prevenció, BOE núm. 27 de 31 de gener de 1997. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball.  

 Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors 

lumbars, per als treballadors.  

 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 

d'activitats empresarials. 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 

la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  
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10. DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 
L’àrea de Manteniment està constituïda per: 

 Un cap de manteniment 

 16 operaris de manteniment que tenen la seva ubicació en el taller de manteniment, 

realitzant tasques de tota mena. Que la seva distribució de càrrega de treball pot variar 

en el temps en funció dels torns i incidències que es troben.  

 Treballadors d’empreses externes.  

El taller de manteniment està dividit en les àrees de treball següents: 

 Taller de reparacions menors, com són les bombes de dosificació, els endolls, etc. 

 Taller pels treballs de fusteria, amb equipaments com una cerra circular.  

 Taller per a reparacions de tipus metàl·lic, amb oxitall, soldadura elèctrica, màquines de 

tall i trepants, etc. 

 Magatzem pels recanvis voluminosos.  

 Àrea de gestió administrativa relacionada amb el manteniment.  . 

 Magatzem de recanvis menors. 

 

 

Il·lustració 16. Taller de manteniment. 
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10.1. Permisos de treball 
El sistema de permisos de treball és un mitjà mitjançant el qual es pretén controlar el com i en 

quines condicions es realitza el treball perquè s'executi de manera segura i que s'hagi comunicat 

a totes les parts afectades. Mitjançant aquest sistema es gestionen els riscos no només d'aquells 

treballs identificats com a potencialment perillosos sinó que també és un mitjà de coordinació 

d'activitats empresarials entre l'empresa principal o titular i les empreses concurrents en el 

centre de treball. 

Les persones que intervinguin en el permís de treball, han de tenir una formació, capacitació, 

entrenament i comprensió de la feina que s’ha de realitzar i deixaran constància per escrit de 

les mesures de prevenció i protecció necessàries i que s'ha actuat amb seguretat. 

Haurem de tenir en compte la NTP 562: Sistema de gestió preventiva: autoritzacions de treballs 

especials, a l'hora d'omplir el permís de treball, on haurà de figurar el següent: 

 Data, període i torn de validesa d’aquesta. 

 Localització del lloc de treball. 

 Descripció de la feina a fer. 

 Determinació dels riscos existents i previsibles. 

 Comprovació que la instal·lació o equip està en condicions per a poder realitzar el 

treball. 

 Normativa, procediments i instruccions a seguir, quan n'hi hagi. 

 Equips de protecció col·lectiva i individual a emprar. 

 Les comprovacions o assajos durant la realització de la feina i la seva freqüència (si són 

necessaris). 

 Dades de l'empresa contractada i telèfon de contacte per a emergències (en cas de 

personal aliè a l'empresa) 

 Les persones que autoritzen i a les que s'autoritza realitzar el treball. 

 La durada de l'autorització de Treball que haurà de ser determinada conjuntament pels 

responsables de l'Autorització. Haurà de renovar l'Autorització si durant el transcurs de 

la feina canviessin de manera substancial les condicions de la mateixa o les de les 

instal·lacions intervingudes o la durada de la feina és superior a la prevista. 

Es consideren treballs especials els indicats en l’annexa I del R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel 

qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i que requereixen un permís de treball 

especial, independentment que els realitzin personal intern o extern, els que a continuació 

s'indiquen: 

 Treballs en calent. Comprenen totes les operacions amb generació de calor, producció 

d'espurnes, flames o elevades temperatures en proximitat de pols, líquids o gasos 

inflamables o en recipients que continguin o hagin contingut tals productes. Per 

exemple: soldadura i oxitall, emplomat, esmerilat, trepat, etc. 

 Treballs en fred. Són les operacions que normalment es realitzen sense generar calor 

però que s'efectuen en instal·lacions per les quals circulen o en què s'emmagatzemen 

fluids perillosos. Comprenen treballs com ara: reparacions en les bombes de 

transvasament de líquids corrosius, substitució de canonades, etc. 

 Treballs en espais confinats. Comprenen totes les operacions a l'interior de dipòsits, 

cisternes, fosses i en general tots aquells espais confinats en els quals l'atmosfera pugui 

no ser respirable o convertir-se en irrespirable arran de la mateixa feina, per falta 

d'oxigen o per contaminació per productes tòxics. 
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 Treballs elèctrics. Estan constituïts per tota mena de treballs elèctrics o no, que hagin 

de realitzar-se sobre o en les proximitats d'instal·lacions o equips elèctrics energitzats. 

També són totes aquelles activitats que recull l'R.D. 614/2001 (maniobres, treballs en 

tensió, assaigs i verificacions), realitzades per personal propi (Treballadors Qualificats o 

autoritzats) o contractat externament a empreses especialitzades en les instal·lacions o 

equips alimentats amb corrent elèctric que suposin un risc elèctric. 

 Altres treballs especials. Treballs que per les seves especials característiques puguin 

suposar riscos importants a persones o a la propietat, i per això requereixin autorització. 

En principi, qualsevol lloc de treball perillós hauria de requerir que per intervenir en ell, 

es disposés d'autorització, podent tenir el seu accés fins i tot limitat a qualsevol persona 

aliena, diferent de les autoritzades.  

o Treball en alçada. Tot treball que es realitzi en escales, cobertes, teulades, 

façanes, bastides, passarel·les, etc., que impliqui risc de caiguda d'altures 

superiors als dos metres. 
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11. AVALUACIÓ DELS RISCOS 
El Departament de Manteniment és qui millor coneix o hauria de conèixer si el treball a realitzar 

requereix entrar en el recipient, utilitzar l'equip de soldadura o altres eines o equips de què 

poden derivar operacions amb risc. 

Igualment hauria de conèixer les normatives específiques interiors i els elements de protecció 

personal i de lluita contra incendis que puguin ser més adequats. Lògicament ha de ser un 

responsable de Manteniment qui ha de donar les instruccions específiques a l'operari executor 

de la feina, de manera que aquest assumeixi totalment les garanties de seguretat en tota 

actuació concreta a conseqüència d'un treball d'especial perillositat. 

Es considera que el Departament de Prevenció no hauria d'incidir de forma directa ni en la 

generació ni en la supervisió de cada un dels passos d'aquestes actuacions. Prevenció ha de ser 

l'element que indueix i mou a l'establiment de les noves normatives específiques i a la millora 

de les ja existents, a conseqüència de l'anàlisi dels treballs especials ja realitzats, dels seus 

resultats i incidències. 

11.1. Valoració de la perillositat dels llocs de treball. Metodologia FINE. 
La metodologia FINE parteix d'un conjunt d'actuacions comunes relatives a la determinació del 

lloc de treball, dels treballadors exposats i de la utilització de llistes de comprovació per 

identificar riscos. 

Amb aquest mètode s'aconsegueix trobar la MAGNITUD de el risc mitjançant la conjunció de 

TRES variables: 

 FREQÜÈNCIA D'EXPOSICIÓ. És la freqüència amb què es presenta la situació de risc. Sent 

tal que el primer esdeveniment indesitjat s'iniciaria la seqüència de l'accident. 

 CONSEQÜÈNCIES. Es defineix com el mal, a causa de el risc que es considera, més greu 

raonadament possible, incloent desgràcies personals i danys materials. 

 PROBABILITAT. La possibilitat que, un cop presentada la situació de risc, s'origini 

l'accident. Caldrà tenir en compte la seqüència completa d'esdeveniments que 

desencadenen l'accident. 

Però la novetat i important és que a continuació es cuantifica el cost de la mesura correctora i 

s'estableix el GRAU DE CORRECCIÓ del risc, donant lloc a la determinació de l'FACTOR DE 

JUSTIFICACIÓ de les accions correctores a adoptar. 

RISC = CONSEQUENCIES x EXPOSICIÓ x PROBABILITAT 
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11.2. Valoració del risc. 
Es tractaria de valorar independentment cadascuna d'aquestes tres variables. Per a això, s'han 

de prendre com a referència les següents taules:  

FREQÜÈNCIA D'EXPOSICIÓ O PRESENTACIÓ (E). Els criteris de referència poden ser els següents: 

Taula 5. Freqüència d’exposició. 

FREQUENCIA Definició VALORACIÓ 

MOLT ALTA 
CONTINUAMENT 

Amb seguretat es presenta diverses vegades a el dia. 10 

ALTA 
FREQUENTMENT 

És molt probable que aquesta situació es presenti cada 
dia. 

6 

MITJA 
OCASIONALMENT 

No és estrany que aquesta situació es presenti una o 
dues vegades a el dia. 

3 

BAIXA 
IRREGULARMENT 

És poc usual, ja que la situació es pot presentar una o 
dues vegades a l'any. 

2 

MOLT BAIXA 
RARAMENT 

Aquesta situació es presenta una o dues vegades a l'any. 1 

INCERTA 
REMOTAMENT 

És molt difícil que aquesta situació es presenti. No ha 
passat en anys, però podria passar. 

0.5 

CONSEQÜÈNCIES (C). Els criteris de referència poden ser els següents: 

Taula 6. Conseqüències. 

CONSEQÜÈNCIES Definició VALORACIÓ 

CATÀSTROFE Moltes morts o pèrdues de 150 milions de pessetes. 100 

VARIES MORTS Unes morts o pèrdues de 75 a 150 milions de pessetes. 50 

MORT Una mort o pèrdues de 15 a 75  milions de pessetes. 25 

LESIONS GREU 
Lesions importants o pèrdues de 1.5 a 15 milions de 

pessetes. 
15 

LESIONS AMB 
BAIXA 

Lesió temporal o pèrdues 150.000 a 1.5  milió de 
pessetes. 

5 

LESIONS SENSE 
BAIXA 

Primers auxilis o perdudes de 150.000 pessetes. 1 

PROBABILITAT (P). Els criteris de referència poden ser els següents: 

Taula 7. Probabilitat. 

PROBABILITAT Definició VALORACIÓ 

CAL ESPERAR-HO 
És el resultat més probable i esperat si es presenta la 

situació de risc. 
10 

ES POT PRODUIR 
És completament possible i res estrany que passi amb 

una probabilitat de el 50%. 
6 

RAR PERÒ 
POSSIBLE 

Seria una seqüència o coincidència rara. 3 

POC USUAL No és normal que succeeixi. Probabilitat del 10%. 1 
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CONCEBIBLE 
PERÒ 

IMPROBABLE 

Seria molt estrany que succeís. Se sap que ha passat 
alguna vegada en algun lloc. Probabilitat de l'1%. 

0.5 

IMPOSSIBLE 
No ha passat en anys d'exposició però és possible que 

passi. 
0.1 

 

11.2.1. Magnitud del risc. Mesures a prendre. 
La MAGNITUD DEL RISC (MR) es calcularia multiplicant les tres variables esmentades: 

MR = C x E x P 

La determinació del MR o també anomenat NERP (Nivell estimat de Risc Potencial) permet 

establir si els riscos són TOLERABLES o per contra, s'han d'adoptar ACCIONS, establint els seus 

PRIORODADES d'acord a el següent criteri. 

Per poder interpretar correctament els resultats obtinguts, els criteris de referència a utilitzar, 

poden ser els següents: 

Taula 8. Interpretació dels resultats. 

MAGNITUD DEL RISC 
(R) 

CLASSIFICACIÓ DEL NIVELL DEL RISC MESURES D’ACTUACIÓ 

Mes de 400 Risc molt alt (Greu i imminent) S’ha d’acabar. PARAR. 

Entre 200 i 400 Risc alt 
Requereix correcció 

immediata. 

Entre 70 i 200 Risc notable 
Necessita correcció 

urgent. 

Entre 20 i 70 Risc moderat 
No és emergència però 

s’ha de corregir. 

Menys de 20 Risc acceptable 
Possiblement 

acceptable en la 
situació actual. 

 

PRIORITAT. D'acord amb el NIVELL DEL RISC cal assignar una PRIORITAT a les mesures 

correctores: 

Taula 9. Prioritat. 

NIVELL DE RISC PRIORITAT 

RISC ACCEPTABLE 1 

RISC MODERAT 2 

RISC NOTABLE 3 

RISC ALT 4 

RISC MOLT ALT (GREU I IMMINENT) 5 
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EFICÀCIA O GRAU DE CORRECCIÓ. En funció de les mesures correctores proposades s'estima la 

EFICÀCIA o el GRAU DE CORRECCIÓ: 

Taula 10. Eficacia. 

VALOR 
(GC) 

GRAU DE CORRECCIÓ 

1 Risc eliminat al 100% 

2 Risc reduït al menys al 75% 

3 Risc reduït del 50% al 75% 

4 Risc reduït del 25% al 50% 

6 Risc reduït menys del 25% 

 

PRESSUPOST O FACTOR COST. És el COST ESTIMAT en pessetes de l'acció correctora aprovada. 

Es poden haver proposat diferents alternatives, cadascun d'ells amb un pressupost concret. 

Taula 11. Factor de cost. 

COST 
(FC) 

VALOR 

Més de 7.500.000 Pts. 10 

De 3.750.000 a 7.500.000 Pts. 6 

De 1.500.000 a 3.750.000 Pts. 4 

De 150.000 a 1.500.000 Pts. 3 

De 15.000 a 150.000 Pts. 2 

De 3.750 a 15.000 Pts. 1 

Menys de 3.750 Pts. 0,5 

 

GRAU DE JUSTIFICACIÓ (J). Per determinar el GRAU DE JUSTIFICACIÓ de les mesures a adoptar 

per a cada risc, s'utilitza la següent expressió: 

J = MR / (FC x GC) 

J = Justificació de la inversió. 

MR = Magnitud del Risc. 

FC = Factor de cost.  

GC = Grau de Correcció. 

 

Taula 12. Justificació de la inversió. 

JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ 
(J) 

VALOR 

Si J > 20 MOLT JUSTIFICAT 

Si 10 > J > 20 PROBABLE JUSTIFICACIÓ 

Si J < 10 NO JUSTIFICADA 

 

 

 



Pàgina 47 de 70 
 

11.3. Resultat de l’avaluació dels riscos en l’àrea de manteniment. 
En l’àrea de Manteniment distingim com a tasques perilloses aquelles que requereixen 

d’autorització per exercir un major control dels riscos que implica, com són: 

 Taller pels treballs de fusteria, amb equipaments com una cerra circular.  

 Taller per a reparacions de tipus metàl·lic, amb oxitall, soldadura elèctrica, màquines de 

tall i trepants, etc. 

11.3.1. Taller de treballs de fusteria. 
Hi ha diferents tipus de treballs amb la fusta, depenent de les activitats que en ells es 

desenvolupen, incloent des de la talla a la fusteria. En tots ells, hi ha riscos que poden conduir a 

lesions molt greus, malalties i fins i tot la mort. 

La majoria dels accidents es deriven del contacte amb fulles i eines de tall, però les relliscades, 

les ensopegades, la pols i el soroll també són perills comuns que causen accidents i malalties. 

LLOC DE 
TREBALL 

VALORACIÓ DEL RISC 

Talls Amputacions Incendi Pols 
Projeccions 

de partícules 

Treball en 
fusteria 

E = Mitja 
C = Lesió 
sense baixa 
P = Es pot 
produir 

E = Incerta 
C = Lesió 
greu 
P = Rar però 
possible 

E = Molt 
baixa 
C = Lesió 
greu 
P = Rar però 
possible 

E = Molt alta 
C = Lesió 
sense baixa 
P = Cal 
esperar-ho 

E = Molt alta 
C = Lesió 
sense baixa 
P = Cal 
esperar-ho 

Treball amb 
la serra 
circular 

E = Baixa 
C = Lesió 
amb baixa 
P = Rar però 
possible 

E = Molt 
baixa 
C = Lesió 
greu 
P = Rar però 
possible 

E = Baixa 
C = Lesió 
greu 
P = Rar però 
possible 

E = Molt alta 
C = Lesió 
sense baixa 
P = Cal 
esperar-ho 

E = Molt alta 
C = Lesió 
sense baixa 
P = Cal 
esperar-ho 

 

LLOC DE 
TREBALL 

MAGNITUD DEL RISC 

Talls Amputacions Incendi Pols 
Projeccions 

de partícules 

Treball en 
fusteria 

MR = 3 x 1 x 
6 = 18 

MR = 0.5 x 
15 x 3 = 22.5 

MR = 1 x 15 x 
3 = 45 

MR = 10 x 1 x 
10 = 100 

MR = 10 x 1 x 
10 = 100 

Treball amb 
la serra 
circular 

MR = 2 x 1 x 
3 = 6 

MR = 1 x 15 x 
3 = 45 

MR = 2 x 15 x 
3 = 45 

MR = 10 x 1 x 
10 = 100 

MR = 10 x 1 x 
10 = 100 

 

LLOC DE 
TREBALL 

NIVELL DE RISC 

Talls Amputacions Incendi Pols 
Projeccions 

de partícules 

Treball en 
fusteria 

Risc 
acceptable 

Risc moderat Risc moderat Risc notable Risc notable 

Treball amb 
la serra 
circular 

Risc 
acceptable 

Risc moderat Risc moderat Risc notable Risc notable 
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LLOC DE 
TREBALL 

MESURES D’ACTUACIÓ / PRIORITAT 

Talls Amputacions Incendi Pols 
Projeccions 

de partícules 

Treball en 
fusteria 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

No és 
emergència 
però s’ha de 
corregir. /2 

No és 
emergència 
però s’ha de 
corregir. /2 

Necessita 
correcció 
urgent. /3 

Necessita 
correcció 
urgent. /3 

Treball amb 
la serra 
circular 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

No és 
emergència 
però s’ha de 
corregir. /2 

No és 
emergència 
però s’ha de 
corregir. /2 

Necessita 
correcció 
urgent. /3 

Necessita 
correcció 
urgent. /3 

 

GRAU DE JUSTIFICACIÓ = MR / (FC x GC) 

Mesures correctores: 

LLOC DE 
TREBALL 

MESURES D’ACTUACIÓ / GRAU DE JUSTIFICACIÓ 

Talls Amputacions Incendi Pols 
Projeccions 

de partícules 

Treball en 
fusteria 

EPI /18 EPI /22,5 EPI /22,5 EPI /50 EPI /50 

Treball amb 
la serra 
circular 

EPI /6 
Dispositius 

de protecció 
+ EPI /22,5 

Dispositius 
de protecció 
+ EPI /22,5 

Extractor + 
EPI /50 

Extractor + 
EPI /50 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ 
(J) 

VALOR 

Si J > 20 MOLT JUSTIFICAT 

Si 10 > J > 20 PROBABLE JUSTIFICACIÓ 

Si J < 10 NO JUSTIFICADA 

 

En el cas d’aplicació d’EPI estaria MOLT JUSTIFICADA la inversió efectuada inclòs la aplicació 

de mesures de protecció en la serra circular.  

PRIORITAT 1. Necessitat de correcció urgent a curt termini de fins a 6 mesos. No s'ha de 

començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. Potser es precisin recursos considerables per 

controlar el risc: Quan el risc correspongui a un treball que s'està realitzant, s'ha de solucionar 

el problema en un temps inferior al dels riscos moderats. 

PRIORITAT 2 I 3. Correcció immediata o paralització de l'activitat. No ha de començar el treball 

fins que es redueixi el risc. Si no és possible reduir el risc, fins i tot amb recursos il·limitats, s'ha 

de prohibir el treball. 

Cost dels EPI necessaris és de 47,65€, els costos de les mesures de protecció requereix d’un 

pressupost.  
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Es necessari tenir en compte les mesures preventives indicades a continuació. 

 

La serra circular és un tipus de màquina que produeix més accidents i a més greus, ja que pel 

seu aspecte simple i de fàcil ús, genera confiança en el seu ús, a més el desconeixement teòric 

del seu correcte ús multiplica el risc d’accidents. 

Mesures preventives. 

 La taula de tall solament serà utilitzada pel personal autoritzat i degudament format en la 

utilització en l’ús d’aquest tipus de maquinària. 

 Tenir en compte les indicacions del manual del fabricant. 

 La taula de la serra circular és una màquina dissenyada específicament pel tall de peces de 

fusta. 

 No s’ha d’utilitzar per tallar altres materials. 

 Per evitar talls quan utilitzeu una serra circular ha de mantenir les mans allunyades de la 

fulla. Si necessita acostar-se a menys de 30 cm de la serra faci servir un pal amb 

empunyadura que tingui almenys 45 cm de llarg i tingui una esquerda a l'extrem. Això 

assegurarà que manté la seva mà lluny de les dents de la serra. 

 L’operador ha de familiaritzar-se amb l’ús de la taula abans d’usar-la per primera vegada. 

Haurà de conèixer les funcions de cada interruptor, las possibilitats i limitacions de la 

màquina, la forma de parar ràpidament el motor i la missió de cadascun dels dispositius de 

seguretat. 

 No utilitzar la màquina quan es detecti una anomalia durant la inspecció diària. 

 

Utilitzar com a referent la nota tècnica de prevenció NTP 96: Serra circular per a construcció. 

Dispositius de protecció. 
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Equips de Protecció Individual (EPI) 

 Roba de treball amb punys ajustables. (15,99€) No és recomanable portar cadenes, roba 

solta, etc. que es puguin enganxar.  

 

 
Il·lustració 17. Mono de treball tergal. 

 Ulleres de protecció. (2,87€) Ús obligatori, ja que existeix risc de projeccions d’objectes 

durant el tall amb la serra. 

 

 

 
Il·lustració 18. Ullera transparent. 

 Calçat de seguretat. (24,85€) Sola antiperforació i antilliscant. 

 

 
Il·lustració 19. Puntera d'acer i plantilla antiperforació en acer inoxidable. 
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 Proteccions auditives. (3,94€) Serà obligatori quan el valor d’exposició al soroll LAeq,q del 

operador superi els 87 db(A). Seleccionar les proteccions auditives en funció del soroll 

extern, segons la taula: 

 
Taula 13. Nivells de SNR. 

 
 

 

Il·lustració 20. Proteccions auditives. SNR: 27dB. 
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11.3.2. Taller de treballs amb metalls. 
En el taller amb metalls es realitzant diferents tasques on és necessària la manipulació de 

xapes de metall, tubs, perfils, etc. Aquest metalls requereixen de ser tallats, doblats, soldats, 

etc. utilitzant eines que comporten la necessitat d’un ús adequat per part del treballador. 

 

 

Il·lustració 21. Taller de manipulació de metall. Oxitall. 

 

Il·lustració 22. Taller de manipulació de metall. Soldadura per arc. 
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LLOC DE 
TREBALL 

VALORACIÓ DEL RISC 

Exposició 
radiacions 

Cremades 
Incendi i 
Explosió 

Projecció de 
partícules 

Inhalació de 
fum 

Oxitall 

E = Molt 
baixa 

C = Lesió 
sense baixa 

P = Poc 
usual 

E = Mitja 
C = Lesió 

greu 
P = Es pot 

produir 

E = Mitja 
C = Lesió 

greu 
P = Es pot 

produir 

E = Molt 
baixa 

C = Lesió 
sense baixa 

P = Poc usual 

E = Mitja 
C = Lesió 

amb baixa 
P = Es pot 

produir 

Soldadura 
elèctrica 

E = Mitja 
C = Lesió 

greu 
P = Es pot 

produir 

E = Mitja 
C = Lesió 

greu 
P = Es pot 

produir 

E = Molt 
baixa 

C = Lesió 
sense baixa 

P = Poc usual 

E = Molt 
baixa 

C = Lesió 
sense baixa 

P = Poc usual 

E = Mitja 
C = Lesió 

amb baixa 
P = Es pot 

produir 

Serrat i 
espellofat del 

metall 

E = Molt 
baixa 

C = Lesió 
sense baixa 

P = Poc 
usual 

E = Molt 
baixa 

C = Lesió 
sense baixa 

P = Poc usual 

E = Molt 
baixa 

C = Lesió 
sense baixa 

P = Poc usual 

E = Mitja 
C = Lesió 

greu 
P = Es pot 

produir 

E = Molt 
baixa 

C = Lesió 
sense baixa 

P = Poc usual 

 

LLOC DE 
TREBALL 

MAGNITUD DEL RISC 

Exposició 
radiacions 

Cremades 
Incendi i 
Explosió 

Projecció de 
partícules 

Inhalació de 
fum 

Oxitall 
MR = 1 x 1 x 

1 = 1 
MR = 3 x 15 x 

6 = 270 
MR = 3 x 15 x 

6 = 270 
MR = 1 x 1 x 

1 = 1 
MR = 3 x 5 x 

6 = 90 

Soldadura 
elèctrica 

MR = 3 x 15 
x 6 = 270 

MR = 3 x 15 x 
6 = 270 

MR = 1 x 1 x 
1 = 1 

MR = 1 x 1 x 
1 = 1 

MR = 3 x 5 x 
6 = 90 

Serrat i 
espellofat del 

metall 

MR = 1 x 1 x 
1 = 1 

MR = 1 x 1 x 
1 = 1 

MR = 1 x 1 x 
1 = 1 

MR = 3 x 15 x 
6 = 270 

MR = 1 x 1 x 
1 = 1 

 

LLOC DE 
TREBALL 

NIVELL DE RISC 

Exposició 
radiacions 

Cremades 
Incendi i 
Explosió 

Projecció de 
partícules 

Inhalació de 
fum 

Oxitall 
Risc 

acceptable 
Risc alt Risc alt 

Risc 
acceptable 

Risc notable 

Soldadura 
elèctrica 

Risc alt Risc alt 
Risc 

acceptable 
Risc 

acceptable 
Risc notable 

Serrat i 
espellofat del 

metall 

Risc 
acceptable 

Risc 
acceptable 

Risc 
acceptable 

Risc alt 
Risc 

acceptable 
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LLOC DE 
TREBALL 

MESURES D’ACTUACIÓ / PRIORITAT 

Exposició 
radiacions 

Cremades 
Incendi i 
Explosió 

Projecció de 
partícules 

Inhalació de 
fum 

Oxitall 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

Requereix 
correcció 

immediata. 
/4 

Requereix 
correcció 

immediata. 
/4 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

Necessita 
correcció 
urgent. /3 

Soldadura 
elèctrica 

Requereix 
correcció 

immediata. 
/4 

Requereix 
correcció 

immediata. 
/4 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

Necessita 
correcció 
urgent. /3 

Serrat i 
espellofat 
del metall 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

Requereix 
correcció 

immediata. 
/4 

Possiblement 
acceptable 

en la situació 
actual. /1 

GRAU DE JUSTIFICACIÓ = MR / (FC x GC) 

Mesures correctores: 

LLOC DE 
TREBALL 

MESURES D’ACTUACIÓ / GRAU DE JUSTIFICACIÓ 

Exposició 
radiacions 

Cremades 
Incendi i 
Explosió 

Projecció de 
partícules 

Inhalació de 
fum 

Oxitall EPI /1 EPI /45 EPI /45 EPI /1 
Extractor + 

EPI /15 

Soldadura 
elèctrica 

EPI /45 EPI /45 EPI /1 EPI /1 
Extractor + 

EPI /15 

Serrat i 
espellofat del 

metall 
EPI /1 EPI /1 EPI /1 EPI /45 EPI /1 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ 
(J) 

VALOR 

Si J > 20 MOLT JUSTIFICAT 

Si 10 > J > 20 PROBABLE JUSTIFICACIÓ 

Si J < 10 NO JUSTIFICADA 

En el cas d’aplicació d’EPI estaria MOLT JUSTIFICADA la inversió efectuada inclòs la aplicació 

de mesures de protecció. En el cas d’utilitzar extractor la justificació seria PROBABLE. 

PRIORITAT 1. Necessitat de correcció urgent a curt termini de fins a 6 mesos. No s'ha de 

començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. Potser es precisin recursos considerables per 

controlar el risc: Quan el risc correspongui a un treball que s'està realitzant, s'ha de solucionar 

el problema en un temps inferior al dels riscos moderats. 

PRIORITAT 3 I 4. Correcció immediata o paralització de l'activitat. No ha de començar el treball 

fins que es redueixi el risc. Si no és possible reduir el risc, fins i tot amb recursos il·limitats, s'ha 

de prohibir el treball. 

Cost dels EPI necessaris és de 69.86€, els costos de les mesures de protecció requereix d’un 

pressupost.  
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Es necessari tenir en compte les mesures preventives indicades a continuació. 

Mesures preventives. 

OXIACETILÈNICA I OXITALL 

 Es prohibeixen els treballs de soldadura i tall, en locals on s'emmagatzemin materials 

inflamables, combustibles, on existeixi risc d'explosió o a l'interior de recipients que hagin 

contingut substàncies inflamables. 

 Per treballar en recipients que hagin contingut substàncies explosives o inflamables, s'ha de 

netejar amb aigua calenta i desgasificar amb vapor d'aigua, per exemple. A més es 

comprovarà amb l'ajuda d'un mesurador d'atmosferes perilloses (explosímetre), l'absència 

total de gasos. 

 S'ha d'evitar que les espurnes produïdes pel bufador arribin o caiguin sobre les ampolles, 

mànegues o líquids inflamables. 

 No utilitzar l'oxigen per netejar o bufar peces o canonades, etc., o per ventilar una estada, 

ja que l'excés d'oxigen incrementa el risc d'incendi. 

 Les aixetes i els manoreductors de les ampolles d'oxigen han d'estar sempre nets de greixos, 

olis o combustible de qualsevol classe. Els greixos poden inflamar-se espontàniament per 

acció de l'oxigen. 

 Si una ampolla d'acetilè s'escalfa per qualsevol motiu, pot explotar; quan es detecti aquesta 

circumstància s'ha de tancar l'aixeta i refredar-la amb aigua, si cal durant hores. 

 Si s'incendia l'aixeta d'una ampolla d'acetilè, es tractarà de tancar-lo, i si no s'aconsegueix, 

s'apagarà amb un extintor de neu carbònica o de pols. 

 Després d'un retrocés de flama o d'un incendi de l'aixeta d'una ampolla d'acetilè, s'ha de 

comprovar que l'ampolla no s’escalfa sola. 

NTP 495: Soldadura oxiacetilènica i oxitall: normes de seguretat. 

SOLDADURA ELÈCTRICA A L'ARC 

 La base de soldar ha de ser sòlida i estar recolzada sobre objectes estables. El cable de soldar 

s'ha de mantenir amb una mà i la soldadura s'ha d'executar amb l'altra. 

 Els porta elèctrodes, s'han d'emmagatzemar on no puguin entrar en contacte amb els 

treballadors, combustibles o possibles fuites de gas comprimit. 

 Quan els treballs de soldadura s'hagin d’interrompre durant un cert període s'han de treure 

tots els elèctrodes dels portaelèctrodes, desconnectant el lloc de soldar de la font 

d'alimentació. 

 No utilitzar elèctrodes als quals els quedi entre 38 i 50 mm; en cas contrari es poden danyar 

els aïllants dels portaelèctrodes podent provocar un curtcircuit. 

 Els elèctrodes i els seus porta elèctrodes s'han de guardar ben secs. Si abans de ser utilitzats 

estan mullats o humits per qualsevol raó, s'han d'assecar totalment abans de ser reutilitzats. 

 Situar-se de manera que els gasos de soldadura no arribin directament a la pantalla facial 

protectora i protegir els altres treballadors de l'arc elèctric mitjançant pantalles o mampares 

opaques; portar roba, ulleres i calçat de protecció. 

 L'escòria dipositada en les peces soldades han picar-se amb un martell especial de manera 

que els trossos surtin en direcció contrària al cos. Prèviament s'han d'eliminar de les escòries 

les possibles matèries combustibles que podrien inflamar al ser picades. 

NTP 494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad. 
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Equips de Protecció Individual (EPI) 

L'equip obligatori de protecció individual, es compon de: 

 Polaines de cuir. (5,85€) 

 

 
Il·lustració 23. Polaines de cuir pel soldador. 

 

 Calçat de seguretat. (24,85€) 

 

 
Il·lustració 24. Calçat de seguretat. 

 Pantalla de protecció. (9,49€) 

 

 
Il·lustració 25. Casc de soldador. 
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 Elm de soldador. (15,75€)  

 
Il·lustració 26. Davantal de soldador. 

 Guants de cuir de màniga llarga. (8,31€) 

 

 
Il·lustració 27. Guants de soldador. 

 

 Maneguet de cuir. (5,61€) 

 

 
Il·lustració 28. Maneguet serratge de soldador. 
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11.4. Implicacions i responsabilitats. 
Director de la unitat funcional: prèviament a qualsevol intervenció en la seva unitat, de les 

definides en l'abast d'aquest procediment, ha d'assegurar i informar el responsable de l'execució 

que les instal·lacions de la seva àrea estan en correctes condicions per poder ser intervingudes. 

Haurà d'emplenar i aprovar el Permís de Treball corresponent. 

En cas que el treball s'executi per una empresa externa haurà de vetllar perquè aquesta empresa 

compleixi la normativa i especificacions establertes en el Permís. 

Responsable de manteniment: prèviament a qualsevol intervenció realitzada pel seu 

departament, de les definides en l'abast d'aquest procediment, s'ha de cerciorar que cap dels 

seus operaris iniciï la feina sense la corresponent autorització. Haurà d'emplenar i aprovar el 

Permís de Treball corresponent. 

També s'ha d'assegurar que l'operari que realitzi el treball té la capacitació i aptitud adequades, 

està informat dels riscos i utilitza els mitjans de protecció necessaris. 

Empresa contractada: en els casos en què el treball s'executi per una empresa contractada, 

aquesta ha de complir amb la normativa i especificacions establertes. Emplenar i aprovarà la 

part del Permís de Treball (codi ...) destinada a RESPONSABLE EXECUTOR. 

Operari que executi el treball especial: no podrà actuar sense el corresponent Permís de Treball 

correctament emplenat i aprovat. 

Es requereix del Permís de Treball en els llocs següents: 

1. Treball amb la serra circular (Taller de fusteria) 

2. Oxitall (Taller de manipulació dels metalls) 

3. Soldadura elèctrica (Taller de manipulació dels metalls) 

4. Serrat i espellofat del metall (Taller de manipulació dels metalls) 

 

També es requerirà Permís de Treball en el cas dels treballs especials, com són: 

1. Treball en alçada. Tot treball que es realitzi en escales, cobertes, teulades, façanes, 

bastides, passarel·les, etc., que impliqui risc de caiguda d'altures superiors als dos metres. 

2. Treballs d'entrada en Espais Confinats. Comprenen totes les operacions a l'interior de 

dipòsits, cisternes, calderes de vapor, fosses i en general tots aquells espais confinats en 

els quals l'atmosfera pugui no ser respirable o convertir-se en irrespirable arran de la 

pròpia feina, per falta d'oxigen o per contaminació per productes tòxics. 
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13.13.13.13. INFORME DE LA INFORME DE LA INFORME DE LA INFORME DE LA INSTRUCCIÓ D’EVACUACIÓ DE L’ÀREA INSTRUCCIÓ D’EVACUACIÓ DE L’ÀREA INSTRUCCIÓ D’EVACUACIÓ DE L’ÀREA INSTRUCCIÓ D’EVACUACIÓ DE L’ÀREA 

D’ONCOLOGIAD’ONCOLOGIAD’ONCOLOGIAD’ONCOLOGIA    
L’Edifici 1 es correspon amb Hospital Universitari de Vic que està format per 8 plantes en forma 

de H, on les urgències estan en la part posterior de l’edifici i Osona Salut Mental. 

 

En la planta 3 de l’Hospital s’ubica l’àrea d’Oncologia del que haurem de realitzar la instrucció 

d’evacuació. 

 

En la instrucció d'evacuació cal partir dues premisses fonamentals: una, que sigui ordenada i una 

altra, que se segueixin normes preestablertes. Això ve determinat per l'escàs o limitat temps 

amb què es compta per evacuar els pacients i per la necessitat de solucionar les reaccions de 

pànic que sol provocar qualsevol sinistre. A més, qualsevol emergència que requereixi 

l'evacuació d'una UCI, no necessàriament passarà en el moment on hi ha més personal, així que 

és de vital importància que el personal que atén diàriament al malalt crític, sobretot 

d'infermeria, conegui les normes bàsiques d'evacuació. 

 

Per tant, tota sistemàtica d'evacuació ha de constar d'unes normes generals per al personal, una 

definició de prioritats en funció de l'àrea per evacuar, el tipus de malalts i la disponibilitat de 

personal i, finalment, d'una metodologia del trasllat de malalts tenint en compte les 

característiques d'aquests. 

 

El triatge és un mètode que ha utilitzat clàssicament la medicina d'emergències per a la selecció 

i la classificació dels pacients basant-se en les prioritats d'atenció segons les possibilitats de 

supervivència. Qualsevol sistema de triatge es basa en una escala de priorització útil, vàlida i 

reproduïble; així, s'han desenvolupat diversos sistemes o models de triatge. La lliçó millor apresa 

després de l'atemptat de Nova York es basa en el fet que tot el seu sistema d'emergència 

sanitària parla el mateix llenguatge, utilitza l'índex START per classificar a les víctimes, que 

etiqueten amb el Sistema Mettag. 

 

En una evacuació, el sistema de triatge tracta de prioritzar el trasllat d'aquells pacients amb més 

possibilitats de supervivència, en necessitar un menor suport de suport vital. És important 

realitzar aquest triatge prèviament a l'aparició d'una situació de catàstrofe, pel que nosaltres 

recomanem que es faci diàriament, en incloure tant el suport vital que està precisant en aquest 

moment com el grup assistencial en què es troba, i aquests han d'assignar- en condicions 

normals d'atenció mèdica i no en situacions d'emergència. La limitació de l'esforç terapèutic 

inclosa en els diversos grups assistencials es realitza per tal d'evitar l'acarnissament terapèutic, 

ha de fundar-se en la medicina basada en l'evidència, ha de tenir en compte la voluntat del 

malalt (instruccions prèvies), s'ha de prendre en consens de l'equip assistencial i han de tenir 

coneixement d'aquesta els seus familiars. 

 

L'evacuació del pacient crític ha d'estar protocol·litzada, ha de disposar d'un metge, una 

infermera, monitoratge del pacient, disponibilitat de medicació d'emergència i d'un 

desfibril·lador, si és possible, i moure al pacient al seu propi llit. Tot això davant d'una situació 

d'improvisació, que probablement no s’hagi de realitzar. L'evacuació davant d'un desastre 

intern, com ara un incendi, ha de ser sempre que sigui possible en horitzontal, és a dir, cap a 

altres zones de l'hospital, a la mateixa planta de l'edifici, on es pugui estar aïllat de foc.  
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Il·lustració 129. Plànol de la planta 3. Oncologia. 
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els plànols de projecte, plans d'autoprotecció i plans d'evacuació. 
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14. INSTRUCCIÓ D’EVACUACIÓ DE L’AREA D’ONCOLOGIA 
En el cas d’evacuació per una emergència haurem de considerar els riscos associats, com són:  

14.1. Mobilització de persones. 

Associats a la mobilització i/o manipulació de persones, el principal risc és el de sobreesforç.  

Aquest és causa de: 

 Característiques pròpies d'una situació d'emergència (la rapidesa necessària). 

 Característiques dels pacients (pes, autonomia, limitacions degudes al tractament, 

moviments inesperats, etc.). 

 Característiques del mig (espai lliure suficient per a l'execució del moviment, condicions 

de terra, il·luminació, temperatura, etc.). 

 Exigències de l'activitat (distàncies a recórrer, etc.). 

 Factors individuals de risc (aptitud física, tipus de robes, calçat, formació, patologies 

anteriors, etc.). 

 Altres riscos serien els relacionats amb el motiu que provoca l'emergència: una alarma 

d'incendi, fuita de productes (risc químic i/o biològic), etc. 

14.2. Situacions d'emergència: classificació. 

Es considera com a emergència qualsevol situació que requereixi una actuació ràpida per a evitar 

en la mesura del possible danys a béns i/o persones, existint la possibilitat d'haver d'evacuar a 

les mateixes a zones segures. És necessari tenir present que l’Hospital està operatiu les 24 hores 

del dia, tenint present que l’emergència en període de vacances, dies festius i horari nocturn és 

la que s'origina dins i fora de l'horari de treball habitual però amb un percentatge molt petit de 

la plantilla, s'ha de preveure un suplent responsable d’emergències, que haurà d'estar format al 

menys en conceptes d'emergències i funcionament del comitè de catàstrofes, fins a l'arribada 

dels titulars. 

Les situacions que poden donar-se són: Incendi, inundació i esfondrament, avís de bomba. 

A l'hora de classificar una situació d'emergència es tindran en compte tant la gravetat de 

l'incident com la disponibilitat dels mitjans humans. 

Atenent a la seva gravetat, es classifica l'emergència en: 

 Conat d'emergència. Situació que pot ser controlada i dominada de forma senzilla i 

ràpida pel propi personal del centre. No s'ha de considerar l'evacuació. 

 Emergència parcial. És aquell sinistre que encara revestint certa importància, 

aparentment pot ser controlat pels propis equips d'intervenció. Els efectes d'aquesta 

emergència quedaran limitats a el mateix sector, no afectant zones confrontants ni a 

terceres persones, generant com a màxim l'evacuació de la zona afectada i la preparació 

de l'evacuació d'altres zones per si fos necessari. 

 Emergència General. Quan s'arriba a aquesta situació els mitjans propis, tant tècnics 

com humans són insuficients, havent d’intervenir els serveis externs. I essent necessària 

l'evacuació de les persones existents a la planta i en l’Hospital. 
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14.3. Mode d’actuació en cas d’evacuació. 

Per a l'evacuació en un hospital es parteix del principi d'evacuació progressiva horitzontal, 

aplicant mecanismes de sectorització, especialment en àrees d'hospitalització. L'ordre que se 

sol seguir amb els pacients és el següent: 

a) Els més propers al focus d'incendi. 

b) Els més fàcils de fer-ho (pacients no impedits, visites). 

c) Els més propers a la sortida. 

d) Evacuar la resta. 

El trasllat en vertical de pacients dins de l’hospital resulta ineficaç pel temps que això requereix. 

Ha de constituir l'últim recurs davant de situacions d'emergència d'incendi a les àrees 

d'hospitalització: 

a) La planta o plantes afectades pel fum, calor, flames. 

b) Les plantes immediates superior i inferior. 

c) Les plantes més altes. 

En un moment donat, pot ser necessari evacuar una habitació, una zona o una determinada 

planta. En aquests últims casos sobretot, hi haurà persones encarregades de la coordinació. Com 

a norma general, per a l'evacuació d'aquelles persones que puguin valer-se per si mateixes, feu 

el següent: 

a) Abandonar el que està fent. 

b) Mantenir la calma, no corre, no cridà. 

c) Tranquil·litzar les persones durant l'evacuació. Actuar amb fermesa. 

d) Indicar la via d'evacuació o sortida d'emergència més propera. 

e) No permeti que NINGÚ vaig tornar a la zona afectada. 

f) Impedir l'ús dels ascensors. 

g) Circular en ordre, sempre en fila i acostats a la paret. 

h) Si cal obrir una porta, tocar-la abans de fer-ho: si està calenta NO OBRIR-LA. 

i) Comproveu que no queda ningú i tancar les portes de les zones revisades. 

j) No permetre aglomeracions a les sortides. 

En el cas dels pacients o persones impedides, haurà de col·laborar en el seu trasllat 

14.4. Situacions especials. 
Si no pot escapar: 

a) Aïllar-se en una habitació. 

b) Tancament portes i finestres. 

c) Taponar les reixetes amb draps humits i refrigerar les portes amb aigua. 

d) Fer-se veure des de les finestres. 

Atmosferes amb fum: 

a) Protegir-se amb un mocador mullat que tapi boca i nas. 

b) Caminar ajupit (de quatre grapes) enganxat a la paret. 
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14.5. Evacuació de persones amb mobilitat reduïda. 

Per una persona. 

 

Arrossegant 

amb una 

cadira norma 

o amb rodes. 

Arrossegant amb 

una manta. 

Arrossegant 

dels peus o 

mans. 

Arrossegant de 

les espatlles 

En l’espatlla. 

Per dues persones. 

 

Fent la 

“cadira de 

la reina”. 

Agafant-lo de 

l’espatlla i peus. 

Entre les 

espatlles. 

Arrossegant 

amb un 

llençol o 

mata. 

Amb el llit (en 

general, s'ha 

d'evitar per 

l'espai 

d'evacuació que 

ocupa) 

Evacuació 

vertical 

(últim 

recurs) 

mitjançant 

una cadira. 

14.6. Norma general d’evacuació de l’àrea d’Oncologia.  
 En el control de planta es rebrà l'ordre i tipus d'evacuació a realitzar: horitzontal, vertical, 

total, parcial, confinament, mitjà de transport, etc. 

 Avisar als malalts i als seus acompanyants, sense alarmar i preparar-los per la seva 

evacuació. 

 Preparar els malalts per a la seva evacuació, portant amb si cadascun les seves dades 

personals, història clínica. 

 Impedir agafar objectes personals: bosses, etc. 

 Fer participi de l'evacuació als acompanyants, facilitant-los instruccions senzilles (apagar 

llums, tancar portes i finestres, etc.). 

 Desconnectar la climatització a les habitacions. 

 Comprovar, després de desallotjar cada habitació, la desconnexió d'aparells mèdics, 

tancament de vàlvules de gasos medicinals, portes, finestres, etc. 

 Guiar el personal cap al lloc d'evacuació, seguint les instruccions del Cap d'Emergència. 

 Assegurar-se que no queda ningú en el sector d'incendis i tancar la porta d’aquest sector. 

 Romandre en tot moment al costat dels malalts per atendre possibles imprevistos. 
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14.7. Norma UNE 23032: 2015 sobre planells d’evacuació. 
La norma UNE 23032: 2015, Símbols gràfics per a la seva utilització en els plànols de projecte, 

plans d'autoprotecció i plans d'evacuació. A continuació s’indica el més rellevant: 

 S'han incorporat conceptes i símbols gràfics per a zones de refugi, zones de confinament i 

accessibilitat. 

 En els plànols d'evacuació s'han de senyalitzar els recorreguts d'evacuació i els equips de 

lluita contra incendi utilitzant els pictogrames de la norma EN ISO 7010: 2012. Aquests 

pictogrames han de tenir com a mínim 5 mm. 

 

 

Il·lustració 30. Pictogrames EN ISO 7010:2012. 

 Tots els textos han de tenir l'alçada mínima de 2 mm. 

 És recomanable utilitzar escales de 1:100 o 1:150 per reproduir les edificacions en els plànols 

d'evacuació. 

 La llegenda i les consignes de seguretat han d'estar en castellà i anglès. 

 Per marcar el punt en què es troba el pla d'evacuació en l'establiment s'ha de dibuixar una 

gota de color blau amb una caixa de text amb la llegenda "VOSTÈ ÉS AQUÍ". 

 

Il·lustració 31. Pictograma "Vostè està aquí". 

 Els plànols d'evacuació han d'estar orientats segons el punt de vista de l'observador / usuari. 

 Els recorreguts d'evacuació principals han d'estar marcats amb una línia contínua verda i 

amb fletxes indicadors del sentit de l'evacuació. 

 

 Els recorreguts d'evacuació secundaris han d'estar marcats amb una línia discontínua verda 

i amb fletxes indicadores del sentit de l'evacuació. 

 

 Els recorreguts d'evacuació accessibles han de marcar amb una línia contínua blava i amb 

fletxes indicadores del sentit de l’evacuació. 
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 En aquests recorreguts totes les zones que s'han de conservar lliures d'obstacles s'han de 

senyalitzar amb un color de fons verd clar. 

 

Com els plànols d'evacuació formen part de sistema de senyalització d'evacuació han de ser 

visibles fins i tot en una fallada de llum. 

Quan siguin fotoluminescents han de complir amb totes les parts de la norma UNE 23035:2003. 

La instal·lació dels plans d'evacuació en un establiment de tenir en compte les següents 

localitzacions: 

 En els recorreguts d'evacuació; 

 En els replans d'escales o ascensors; 

 Zones comunes; 

 A les habitacions quan es tracti d'hotels, hospitals, residències col·legis majors, etc. 
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ANNEX I.  

Instrucció il·lustrada. 
 

INSTRUCCIONS D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA 

Si s'ordena l'evacuació, desallotgi immediatament 

les instal·lacions pel recorregut indicat sense perdre 

temps en recollir objectes personals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO OBSTRUÏU LES VIES D'EVACUACIÓ 



Pàgina 70 de 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO UTILITZAR 

ASCENSORS EN CAS 

DE EMERGENCIA NO 

ÉS UNA VIA 

D’EVACUACIÓ 

SEGURA 

MANTENIR LA CALMA EN TOT 

MOMENT 

EN CAS DE FUM, PROTEGIU-VOS 

LA NAS I BOCA AMB UN 

MOCADOR O SIMILAR I SURTI 

GATEJANT 

EVITEU EMPÈNYER A ALTRES PERSONES 

EVITEU EXPOSAR-SE A RISCOS 

INNECESSARIS 


