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MESURES
Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany

MESURES TÈCNIQUES: EQUIPAMENT

EQU086 El compactus no disposa de cap 
sistema de retenció per evitar que 
una persona quedi atrapada en el 
seu interior en cas d'un 
accionament involuntari per part 
d'una altra persona

RD 1215/1997 Disposar d'un sistema de bloqueig al 
compactus que asseguri un espai 
mínim entre prestatgeries quan un 
usuari accedeixi al seu interior.

EQU Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

EQU088 Existeixen escales manuals, 
tamborets, etc. que presenten 
deficiències en la seva estabilitat 
i/o manca d'elements de seguretat 
(tacs de goma, cadena de 
seguretat, etc.) en les escales 
manuals

RD 2177/2004 Per les escales manuals:
OPCIO 1: Adaptar-les d'acord amb la 
normativa vigent
OPCIO 2: Substituir-les per unes altres 
que disposin de tots els elements de 
seguretat requerits per a una utilització 
segura, d'acord amb la normativa 
vigent.
Pels tamborets o similars:
Substituir-los per una escala manual, 
d'acord amb l'altura a accedir.

ESC Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

EQU050 Taula/es de treball amb superfície 
de color fosc o blanc per les 
tasques que es desenvolupen 
amb PVD

Guia tècnica 
d'aplicació del 
RD 488/97, 
Annex Id

La superfície de les taules de treball ha 
de ser de colors clars (ni molt fosc ni 
blanc), per tal de garantir contrastos 
adequats entre el mobiliari i l'entorn de 
treball.

MOB Fatiga visual 
(molèsties oculars 
/ trastorns visuals)

EQU092 Disseny inadequat de l'armari de 
plànols

L'armari de plànols ha de garantir 
l'accés i manipulació dels plànols amb 
comoditat i facilitat (sense haver de 
realitzar esforços ni adoptar postures 
forçades de treball).

MOB Lesions musculo-
esquelètiques
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MESURES TÈCNIQUES: EQUIPAMENT

EQU093 Realització de tasques amb PVD 
sobre un mobiliari no dissenyat 
per aquesta finalitat

RD 488/1997 Habilitar un espai amb mobiliari 
adequat per a la realització de les 
tasques amb PVD.

DIS Lesions musculo-
esquelètiques

EQU098 Disseny inadequat de l'armari de 
portàtils

L'armari de portàtils ha de garantir 
l'adopció de postures segures de 
treball durant la manipulació dels 
equips. S'ha d'evitar la manipulació 
manual de càrregues per sota del nivell 
dels genolls.

MOB Fatiga física 
osteomuscular; 
Lesions musculo-
esquelètiques

EQU104 Les característiques dels equips 
informàtics no permeten 
l'adaptació a la persona 
treballadora

RD 488/1997 Els elements que configuren l'equip de 
treball (pantalla i teclat) han de ser 
regulables per tal de permetre 
l'adaptació a les característiques 
antropomètriques de la persona.

DIS Fatiga física 
osteomuscular

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany

MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS055 Existeixen cables elèctrics, de 
dades i/o de veu que pengen per 
darrera de taules de treball, 
propers a zones de pas

RD 486/1997 Recollir els cables elèctrics, de dades 
i/o de veu per tal de minimitzar la 
presència de cablejat pròxim a zones 
de pas

ALT Petites lesions
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MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS018 Espais de treball on es 
desenvolupen tasques amb PVD, 
amb nivells d'il·luminació 
insuficient

RD 486/1997, 
Annex IV i RD 
488/1997, Art. 
2b

Augmentar el nivell d'il·luminació del 
lloc de treball instal·lant noves 
lluminàries que reforcin les existents o 
canviant-les per un altre tipus que 
garanteixin nivells d'il·luminació 
adequats.

ILU Fatiga visual 
(molèsties oculars 
/ trastorns visuals)

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany

MESURES ORGANITZATIVES

ORG026 Manca d'ordre i neteja en 
diferents zones o espais 
(magatzems, passadissos, zones 
de pas, etc.)

RD 486/1997 Desfer-se de tots aquells objectes que 
no es facin servir. Establir un ordre i 
neteja de les diferents dependències, 
mantenint lliures les vies de circulació i, 
en especial, les vies d'evacuació i els 
mitjans d'extinció.

NET Petites lesions

ORG027 No s'aplica cap protocol de 
manteniment i conservació de la 
documentació bibliogràfica i/o 
d'arxiu

Elaborar un protocol específic 
d'actuació per al manteniment i 
conservació de la documentació 
bibliogràfica i/o d'arxiu.

ORG Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

ORG034 Manca d'espai lliure sota la taula 
per moure les cames

RD 
486/1997,        
RD 488/1997

L'espai destinat a les cames no s'ha de 
veure reduït per elements que puguin 
dificultar la mobilitat de la persona. 
Retirar tots aquells elements que limitin 
i dificultin la mobilitat dintre de l'espai 
de treball.

ESP Fatiga física 
osteomuscular
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MESURES ORGANITZATIVES

ORG039 Orientacions inadequades de llocs 
de treball respecte de les finestres

RD 488/1997 Els llocs de treball han d'estar orientats 
de forma perpendicular a les finestres 
(ni de cara ni d'esquena) per evitar els 
reflexes a la zona de treball o els 
enlluernaments sobre l'angle visual de 
les persones treballadores.

DIS Fatiga visual 
(molèsties oculars 
/ trastorns visuals)

ORG040 Espais insuficients a llocs de 
treball, que permetin al personal 
treballador moure's amb llibertat

RD 486/1997. 
Annex I-A

S'ha de disposar d'un espai suficient al 
darrera de la taula per permetre la 
llibertat de moviments de la persona (2 
m2). La persona ha de poder moure la 
cadira amb llibertat i no tenir cap 
obstacle que dificulti el pas.

ESP Fatiga física 
osteomuscular

OBSERVACIONS

S’han identificat equips de treball (magnetitzadors / desmagnetitzadors, lectors de codis de barres, etc.) amb manuals d’instruccions en anglès. Cal sol·licitar al proveïdor els manuals d’instruccions 
com a mínim, en castellà. En cas que no sigui possible, traduir les advertències de seguretat del manual i/o de l’equip de treball.

INFORMES TÈCNICS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS RELACIONATS

TítolData Codi

Informe per a la millora de les condicions d’evacuació de l’edifici NT12008-05 31.06/07/PEE/EMV/280

Informe de valoració dels nivells d'il·luminació2012-09 161.00/12/ILU/CLC/280/520
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