
Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

MESURES
Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany

MESURES TÈCNIQUES: EQUIPAMENT

EQU001 Utilització d'escales manuals de 
manera deficient o insegura en 
operacions que requereixen les 
mans lliures per treballar. Manca 
de safates per deixar les eines i 
materials mentre es treballa en 
alçada en les escales manuals 
existents.

RD 2177/2004 
Annex 4.1.1; 
Guia tècnica 
d'aplicació del 
RD 486/1997 
Annex 1-A

Adquirir escales amb plataforma 
superior antilliscant i amb safata per 
eines i materials i/o bastida segons els 
requeriments dels espais i de les 
tasques a realitzar

ESC Lesions que 
poden ser 
irreparables

EQU002 No es disposa de cap sistema de 
retenció per a contenir productes 
químics líquids en cas de 
vessament

Adquirir cubetes o lloses de retenció 
per contenir vessaments de productes 
químics líquids

QUI Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

EQU022 Existeixen farmacioles pendents 
de substitució

RD 486/1997 Substituir la farmaciola existent per una 
altra segons el procediment establert

ALT Petites lesions

EQU023 Manca d'equipament de seguretat 
per a treballs elèctrics

RD 614/2003 Adquirir una catifa aïllant per a tasques 
en baixa tensió

ELE Lesions que 
poden ser 
irreparables
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: EQUIPAMENT

EQU025 Existeixen equips de protecció 
individual i/o accesoris (eslingues, 
cadenes, etc.) que no disposen de 
marca CE

RD 773/1997 
RD 1644/2008

Retirar, amb caire general, tots els 
equips de protecció individual i/o 
accesoris que no disposin de marca CE

EPI Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

EQU028 Existeixen gomes de gas (en 
soplets, etc.) sense revisar

Revisar les gomes de gas dels soplets, 
etc.  del taller, i substituir totes aquelles 
que estiguin caducades

ALT Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

EQU037 Manca de recipients adequats i/o 
d'etiquetatge correcte en 
l’emmagatzematge del gas-oil i/o 
benzina

Etiquetar i/o adquirir un recipient 
adequat i homologat (tipus jerrican) per 
l’emmagatzematge i transport del gas-
oil i/o la benzina

QUI Lesions que 
poden ser 
irreparables

EQU044 Manca de sistema d'extracció 
localitzada en màquines portàtils 
elèctriques

RD 1644/2008 Adquirir un sistema d’extracció 
localitzada, que es pugui connectar a 
les diferents màquines portàtils 
elèctriques, d’acord amb les 
especificacions del fabricant

EXP Lesions que 
poden ser 
irreparables
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: EQUIPAMENT

EQU059 Manca d'elements de seguretat 
(tacs de goma, cadena de 
seguretat, etc.) en les escales 
manuals existents

RD 2177/2004 OPCIO 1: Substituir les escales 
manuals per unes altres que disposin 
de totes les mesures de seguretat 
requerides per a una utilització segura, 
d'acord amb la normativa vigent
OPCIO 2: Adaptar les escales manuals 
d'acord amb la normativa vigent

ESC Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

EQU061 Existeixen equips de treball (Serra 
circular AEG HK 52, tronçadora, 
esmeriladora, etc.) que no es fan 
servir i no disposen de 
proteccions de seguretat

RD 1644/2008 Retirar tots els equips de treball que no 
es fan servir. En cas de tornar-los a 
utilitzar, adequar-los segons la 
normativa vigent

OBS Lesions que 
poden ser 
irreparables

EQU076 La plataforma elevadora del 
vehicle (furgoneta) de la UPC no 
reuneix els requisits de seguretat 
(dispositius de seguretat, 
senyalització, etc.)

OPCIO 1: Substituir la plataforma 
elevadora del vehicle de la UPC per 
una altre que disposi de totes les 
mesures de seguretat requerides per a 
un funcionament segur, d'acord amb la 
normativa vigent
OPCIO 2: Adaptar aquesta plataforma 
elevadora d'acord amb la normativa 
vigent

MAQ Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

EQU004 Utilització de carros inadequats 
per a les càrregues a transportar, 
obsolets o insuficients

RD 487/1997, 
Art. 3

Adquirir carros adequats pel transport 
de càrregues segons tipus de càrrega a 
transportar (eines, peces grans, portes, 
etc.) i distàncies a recórrer

MMC Fatiga física 
osteomuscular; 
Lesions musculo-
esquelètiques
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: EQUIPAMENT

EQU006 Agafaments inadequats en 
l'aixecament i manipulació de 
tapes pesades de pous i arquetes

RD 487/1997, 
Annex 1

OPCIO 1: Adquirir equips (tipus 
palanca) per obrir les tapes de les 
arquetes i pous. 
OPCIÓ 2: Dotar les tapes dels pous i 
arquetes amb tiradors o nanses que 
facilitin la seva obertura i tancament.

MMC Lesions musculo-
esquelètiques

EQU038 Elevació manual de bombes dels 
pous o d'altres elements de dificil 
subjecció

Guia tècnica de 
manipulació 
manual de 
càrregues. 
Disposició final 
del R.D 487/97

OPCIÓ 1: Ús d'ajudes mecàniques 
(com per exemple, tripode amb polea i 
bossa de subjecció).
OPCIÓ 2: Aixecament de la càrrega de 
forma segura: assegurar un bon 
aferrament i subjecció que faciliti la 
manipulació.

MEC Lesions musculo-
esquelètiques

EQU039 Transport inadequat de les eines 
de treball

RD 487/1997, 
Art. 3 i annex 1

Adquirir capses d'eines poc pesades i 
amb rodes (tipus carro)

MMC Fatiga física 
osteomuscular

EQU041 Tamborets de treball del taller 
inadequats per les tasques que es 
desenvolupen

RD 488/1997, 
Art. 1e

Substituir els tamborets actuals del 
taller per uns altres  de "semisentat" 
amb recolzament lumbar

MOB Fatiga física 
osteomuscular
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: EQUIPAMENT

EQU042 Sistema inadequat de 
desembussament de canonades i 
desguassos, en especial quan es 
requereix treballar en alçada

RD 486/1997, 
Art. 3 i Annex II
UNE EN-ISO 
6385:2004

Adquirir un compressor que faciliti les 
tasques de desembussament.

MEC Lesions musculo-
esquelètiques

EQU043 Alçades inadequades del pla de 
treball. No s'adapten al tipus de 
tasca a realitzar

Guia del 
Monitor del 
INSHT, pag. 39

Adquirir un banc de treball regulable en 
alçada.

DIS Fatiga física 
osteomuscular

EQU048 Focus de llum al descobert sense 
cap tipus de tancament

RD 486/1997, 
Annex IV

Col·locar difusors o reixes als 
fluorescents

ILU Fatiga visual 
(molèsties oculars 
/ trastorns visuals)

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS001 Manca d'elements de seguretat i 
protecció de caiguda en alçada en 
terrats

RD 486/1997 
Annex I-A 3; RD 
1627/1997 
Annex IV Part C 
3b, 12b

OPCIO 1: Instal·lar baranes adequades 
en els terrats als que s'hagi d'accedir, 
segons l'ús que es faci dels mateixos
OPCIO 2: Instal·lar elements de 
subjecció (punts d'ancoratge, línies de 
vida, etc.), en els terrats als que s'hagi 
d'accedir, segons l'ús que es faci dels 
mateixos

ALÇ Lesions fatals
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS002 Manca d'elements de seguretat i 
protecció de caiguda en alçada en 
teulades

RD 1627/1997 
Annex IV Part C 
12b

Instal·lar elements de subjecció (punts 
d'ancoratge, línies de vida, etc.) en 
teulades on s'hagi d'accedir

ALÇ Lesions fatals

INS003 Manca d'elements de seguretat en 
els accesos als terrats i/o teulades

RD 486/1997 
Annex I-A 3; 
Guia Tècnica 
486/1997 
Annex I-A 1

Adequar els accessos als terrats i/o 
teulades dels edificis

ALÇ Lesions fatals

INS004 Manca de la resistència adequada 
en les zones de pas de les 
teulades, claraboies, superfícies 
de vidre, etc.

RD 486/1997 
Annex I-A 1 2n; 
RD 1627/1997 
Annex IV Part C 
12b

No circular per zones de pas on 
existeixi risc de caiguda (claraboies, 
superficies de vidre, teulades, etc.). En 
cas necessari, verificar prèviament la 
resistència de les zones per les que 
s'hagi de circular

ALÇ Lesions fatals

INS005 Manca d'elements de seguretat en 
les escales de gat instal·lades 
(protecció circumdant, etc.)

RD 486/1997 
Annex I-A 8

Revisar i adequar totes les escales de 
gat d'acord amb la normativa vigent

ESC Lesions que 
poden ser 
irreparables
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS006 Manca d'elements de seguretat en 
baranes instal·lades (barra 
intermitja, sòcol, etc.)

RD 486/1997 
Annex I-A 3

Revisar i adequar totes les baranes 
d'acord amb la normativa vigent

ALÇ Lesions que 
poden ser 
irreparables

INS007 Ubicació d'instal·lacions 
(luminàries, altaveus, etc.) en 
espais de difícil accés

Llei 31/1995 
Art. 15 1a; RD 
2177/2004 
Annex 4.1.1 i 
4.2.3

OPCIO 1: Reubicar les instal·lacions 
(luminàries, altaveus, etc.) de més 
difícil accés per facilitar les tasques de 
manteniment.
OPCIO2: En cas d'existir instal·lacions 
(luminàries, altaveus, etc.) que no es 
puguin reubicar, adquirir una 
plataforma adequada segons els 
requeriments dels espais.
OPCIO 3: Si no es pot utilitzar una 
plataforma adequada segons els 
requeriments dels espais, instal·lar 
elements de subjecció (punts 
d'ancoratge, línies de vida)

ALÇ Lesions que 
poden ser 
irreparables

INS008 Accessos inadequats a dipòsits 
i/o pous

RD 486/1997 
Annex I-A 3 2n a

Instal·lar proteccions contra la caiguda 
de persones dins els dipòsits d'aigua 
(reixes, etc.), que alhora, si s'escau, 
permetin l'extracció de les bombes 
d'aigua

ACC Lesions que 
poden ser 
irreparables

INS009 Transvàs inadequat de productes 
químics

RD 314/2001 5 
2a; RD 
485/1997 
Annex III 3 i VII 
4
RD 487/1997 
Art. 3

Adequar la instal·lació de cloració, 
adquirint: bomba de transvasament, 
cubetes de retenció, adequar els 
bidons d'alimentació, senyalització de 
les conduccions i components d'acord 
amb el producte químic que hi circuli, 
obligatorietat d'ús d'EPI's

QUI Lesions que 
poden ser 
irreparables
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS012 Manca d'elements de subjecció o 
de seguretat en les façanes dels 
edificis on s'hagin de realitzar 
tasques de col·locació de 
pancartes, rètols, focus, etc.

Instal·lar elements de subjecció o de 
seguretat (p. ex. Ancoratges, línies de 
vida, etc.) en les façanes dels edificis

ALÇ Lesions fatals

INS013 Existència de punts d'ancoratge / 
línies de vida que manquen de la 
corresponent certificació i 
homologació

UNE EN 795 Revisar tots els punts d'ancoratge / 
línies de vida que no disposin de 
certificació i homologació d'acord amb 
la norma corresponent

ALÇ Lesions fatals

INS014 Accessos inadequats a soterranis, 
galeries de servei i/o arquetes

Adequar els accessos. Han de 
disposar, entre d'altres i segons el cas:
- Tapes: amb fixacions per evitar la 
seva caiguda
- Escales: amb baranes i passamans 
segons amplada
- Obertura: habilitar portes o tapes amb 
les suficients dimensions per tal de 
facilitar l'accés al seu interior

ACC Lesions que 
poden ser 
irreparables

INS027 Tasques de manteniment en 
persianes ubicades en espais de 
difícil accés

RD 2177/2004 
Annex 4.1.1 i 
4.2.3

OPCIO1: Adquirir una plataforma 
adequada segons els requeriments 
dels espais.
OPCIO 2: Si no es pot utilitzar una 
plataforma adequada segons els 
requeriments dels espais, en les 
tasques de manteniment en persianes, 
instal·lar elements de subjecció (punts 
d'ancoratge, línies de vida, etc.)

ALÇ Lesions que 
poden ser 
irreparables
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS030 Manca d'elements de seguretat i 
protecció de caiguda en alçada en 
passarel·les exteriors (per 
exemple, en la  existent en el 
terrat de la Biblioteca de Gabriel 
Ferraté que s'utilitza per realitzar 
el manteniment dels focus, en les 
existents en els edificis A's, etc.)

RD 486/1997 
Annex I-A 3; 
Guia Tècnica 
486/1997 
Annex I-A 1

OPCIO 1: Adequar les passarel·les 
existents, segons la normativa vigent
OPCIO 2: Instal·lar elements de 
subjecció (punts d'ancoratge, línies de 
vida, etc.)

ALÇ Lesions fatals

INS036 Manca d'elements de seguretat i/o 
senyalització adequada en els 
muntacàrregues existents en els 
edificis B4 i B6

RD 1314/1997 
(AEM-1); EN 
81.2; EN 
81.3;AEM-1

Adequar, segons la normativa vigent, 
els muntacàrregues existents en els 
edificis B4 i B6, col·locant, entre 
d'altres:
- senyalització adequada en la porta 
d'accés als mateixos (p.e. Prohibit l’ús 
a persones” i “Càrrega nominal màxima 
autoritzada:  ? kg”)
- dispositiu de seguretat, en el 
muntacàrregues de l'edifici B4, que 
impedeixi obrir la porta del primer pis 
mentres el muntacàrregues està en la 
planta inferior. 
- dispositiu d'accionament per a 
l'aturada total en condicions de 
seguretat
- tancar la zona lliure que comunica les 
dues plantes, en el muntacàrregues de 
l'edifici B4

ALT Lesions que 
poden ser 
irreparables

INS040 Existeixen obertures sense 
protegir. Per exemple, en l'altell 
del magatzem S103

RD 486/1997 Protegir les obertures existents segons 
la normativa vigent, entre d'altres, 
instal·lant una barana amb barra 
intermitja i rodapeus.

ALÇ Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS042 Manca d'elements de seguretat i 
protecció de caiguda en alçada en 
les galeries de servei verticals

OPCIO 1: Instal·lar passarel·les 
adequades i/o adequar les existents, 
segons l'ús que es faci de les mateixes
OPCIO 2: Instal·lar elements de 
subjecció (punts d'ancoratge, línies de 
vida, etc.), en les galeries de servei 
verticals, segons l'ús que es faci de les 
mateixes

ALÇ Lesions que 
poden ser 
irreparables

INS043 Existeixen portes d'accés a 
escales que obren directament 
sobre els seus esglaons (per 
exemple, en l'edifici C1, porta 
d'accés al soterrani on hi ha 
quadre elèctric)

RD 486/1997 
Annex I; punt 6; 
apartat 7

Revisar i adequar totes les portes 
d'accés a escales que obrin  
directament sobre els seus esglaons 
de manera que obrin sobre descansos 
d'amplada com a mínim igual a la dels 
esglaons

ALT Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

INS048 Es desconeix si la instal·lació de 
recàrrega, descàrrega, 
recuperació y reciclatge dels 
gasos refrigerants cal que passi 
inspeccions periòdiques per part 
d’un instal·lador acreditat i/o d’una 
Entitat d’Inspecció i Control, en 
funció de les seves 
característiques

Determinar si la instal·lació, en funció 
de les seves característiques, ha de 
passar inspeccions periòdiques per 
part d’un instal·lador acreditat i/o d’una 
Entitat d’Inspecció i Control.
En cas afirmatiu, adoptar les mesures 
de seguretat que s'en donin.

ORG Lesions que 
poden ser 
irreparables

INS049 El espai on està ubicat el pou del 
Rectorat, manca de ventilació 
natural i/o forçada

Estudiar la instal·lació d’un sistema 
adequat d’extracció general d’aire 
(natural o forçada)

EXT Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS015 Manipulació de càrregues 
pesades i/o voluminoses en 
espais reduïts o de dificil accés

RD 487/1997, 
Art. 3 RD 
486/1997, 
Annex 1-A 2

OPCIO 1: Habilitar un espai/magatzem 
per reubicar els materials existents en 
les galeries de servei i/o en espais 
reduïts. 
OPCIO 2: Limitar en aquests espais la 
manipulació manual de càrregues que 
siguin superiors a 15 kg o voluminoses

ESP Lesions musculo-
esquelètiques

INS016 Manipulació de càrregues en 
alçada, espai reduït i de difícil 
accès (altell de l'edifici A6).

RD 487/1997, 
Art.3

OPCIO 1: Instal·lar un muntacàrregues 
per l'emmagatzematge d'equips, eines i 
materials.
OPCIÓ 2: No destinar l'altell de l'edifici 
A6 com a espai d'emmagatzematge i 
reubicar tot el material més pesat i 
voluminós a altres magatzems.

MEC Lesions musculo-
esquelètiques

INS021 Il·luminació deficient a les galeries 
de servei i/o en sales de servei

RD 486/1997, 
Art. 8 i Annex IV

Col·locar punts de llum a les galeries o 
sales de servei per tal de permetre que 
els treballadors disposin de condicions 
de visibilitat adequades per poder 
circular i desenvolupar les seves 
activitats.

ILU Fatiga visual 
(molèsties oculars 
/ trastorns visuals)

INS022 Manipulació de càrregues 
pesades per l'escala de cargol de 
la Biblioteca Gabriel Ferraté.

RD 487/1997, 
Art. 3

OPCIÓ 1: Instal·lació d'un 
muntacàrregues 
OPCIÓ 2: Estudiar un sistema 
d'elevació de càrregues que compleixi 
la normativa de seguretat.

MEC Lesions musculo-
esquelètiques
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: INSTAL·LACIÓ

INS023 Manca d'accès adequat en 
algunes de les casetes exteriors 
del poliesportiu.

RD 486/1997, 
Annex I-A 3 2n a

Habilitar una porta amb les suficients 
dimensions per a facilitar l'accès a 
cadascuna de les casetes d'extracció 
del poliesportiu, ubicades a la Plaça de 
les Constel·lacions

ACC Lesions musculo-
esquelètiques

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: SENYALITZACIÓ

SEN001 Manca d'indicacions d'advertiment 
contra cops i/o xocs en galeries 
de serveis

RD 485/1997 
Art. 4 i Annex III 
3

Col·locar senyalització de sostre baix 
en els accessos a les galeries de servei

SEN Petites lesions

SEN002 Manca d'indicacions d'advertiment 
contra cops i/o xocs en zones de 
baixa alçada

RD 485/1997 
Annex VII 2

Senyalitzar amb cinta negre i groga i/o 
un encoixinat les zones que per la seva 
baixa alçada suposen perill de xocs o 
cops. En cas de vies d'evacuació, la 
cinta haurà d'ésser fotoluminiscent

SEN Petites lesions

SEN003 Manca d'indicacions d'obligació 
d'ús d'equips de protecció 
individual en terrats i teulades 
amb punts d'ancoratge, línies de 
vida, etc.

RD 485/1997 
Annex III 3

Senyalitzar l'ús obligatori d'equips de 
protecció individual anticaigudes en els 
terrats i teulades en els que hi hagi 
instal·lats punts d'ancoratge, línies de 
vida, etc.

SEN Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: SENYALITZACIÓ

SEN005 Manca d'indicacions de prohibició 
de l'entrada  a persones no 
autoritzades a les sales de 
màquines

Col·locar la senyalització d'entrada 
prohibida a persones no autoritzades a 
les salas de màquines

SEN Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

SEN006 Manca de senyalització genèrica 
d'Equips de Protecció Individual 
(EPI's) en el taller

RD 485/1997 Senyalitzar, com a mínim, l'ús 
obligatori de: 
- Ulleres i/o pantalles de protecció
- Guants de protecció
- Calçat de seguretat

SEN Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

SEN008 Manca de la indicació de la 
capacitat nominal de càrrega en la 
transpalet manual

Senyalitzar la capacitat nominal de 
càrrega de la transpalet manual

SEN Petites lesions

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES TÈCNIQUES: ALTRES

ALT001 Aplicació de força en les tasques 
de neteja de matèria orgànica 
dels terrats.

UNE-EN ISO 
6385:2004

Aplicació d'un tractament, mitjançant 
una empresa especialitzada, que 
radiqui el creixement de brots d'herbes 
als terrats.

ALT Lesions musculo-
esquelètiques
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES ORGANITZATIVES

ORG001 Manca d'ordre i neteja en 
magatzems de manteniment, 
galeries de servei, etc.

RD 486/1997 Desfer-se de tots aquells objectes que 
no es facin servir.
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

ORG002 Manca de coordinació en materia 
de prevenció de riscos laborals 
entre el Servei de Manteniment i 
les empreses concurrents

RD 171/2004 Establir una coordinació d'activitats 
empresarials, entre el Servei de 
Manteniment i les empreses 
concurrents, a fi de garantir la 
seguretat i la salut dels diferents 
treballadors i usuaris

CAE Lesions que 
poden ser 
irreparables

ORG003 Tasques que es realitzen 
individualment (per exemple, 
accés a l'interior d'arquetes, pous, 
treballs en tensió, treballs en 
alçada, muntatge de bastides, 
etc.)

Tasca no admissible.
Cal establir un protocol de seguretat 
per aquelles tasques que signifiquin un 
increment del nivell de risc pel fet de 
realitzar-les individualment

ORG Lesions que 
poden ser 
irreparables

ORG004 Manca de l'acreditació necessària 
per realitzar tasques elèctriques 
en tensió

Guia Tècnica 
614/2001 Art. 5, 
Annex I 13-15

Tasca no admissible.
Determinar els treballadors aptes per a 
realitzar tasques elèctriques en tensió. 
Establir la classificació dels 
treballadors d'acord amb l'art. 5 del 
Reial Decret 614/2001 de Risc Elèctric 
i la seva guia tècnica

ORG Lesions que 
poden ser 
irreparables
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES ORGANITZATIVES

ORG005 Manca de l'acreditació necessària 
per a la intervenció en 
instal·lacions de detecció o 
protecció contra incendis

RD 1942/1993 
Art. 10, 13

Tasca no admissibleORG

ORG013 Existència d'instal·lacions i 
materials que poden contenir 
amiant

RD 396/2003 Prèviament a qualsevol manipulació, 
identificar els materials i instal·lacions 
que continguin o puguin contenir 
amiant i establir un protocol d'actuació.
Com a mesura preventiva, elaborar una 
llista de les instal·lacions que puguin 
contenir amiant.

QUI Lesions que 
poden ser 
irreparables

ORG014 Manca d'ordre i neteja en sales 
d'instal·lacions (sala de calderes, 
sala màquines ascensors, etc)

RD 486/1997 Desfer-se de tots aquells objectes que 
no es facin servir.
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

ORG016 Manca d'ordre i neteja en 
accessos a sales i passadissos

RD 486/1997 Desfer-se de tots aquells objectes que 
no es facin servir.
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
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IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES ORGANITZATIVES

ORG018 Existència de dos llocs de treball 
davant la porta d'accés de la sala 
de màquines de l'edifici C5

RD 486/1997 Informar a la Unitat Bàsica que s'han 
de retirar els esmentats llocs de treball 
deixant lliure i expedita la porta d'accés 
a la Sala de màquines

ORG Petites lesions

ORG019 Manca de l'etiquetatge correcte en 
recipients que contenen productes 
químics i/o de la Fitxa de Dades 
de Seguretat (FDS) corresponent

RD 363/1995 y 
RD 255/2003

Etiquetar correctament tots els 
productes químics existents i/o 
demanar al proveïdor les Fitxes de 
Dades de Seguretat (FDS) 
corresponents

QUI Lesions que 
poden produir 
incapacitat laboral 
transitòria

ORG020 Existència de productes químics 
emmagatzemats inadequadament 
(ubicacions incorrectes, manca de 
separació per incompatibilitats, 
etc.)

RD 379/2001; 
RD 105/2010

Eliminar els productes químics 
emmagatzemats que no s’utilitzen.
Separar i classificar els productes 
químics segons incompatibilitats

QUI Lesions que 
poden ser 
irreparables

ORG023 Rescat de persones que es 
queden atrapades en els 
ascensors

Determinar si el personal de 
manteniment ha de realitzar aquesta 
tasca. 
En cas afirmatiu, cal, entre d'altres:
- formar i informar al personal de 
manteniment 
- realitzar i aplicar un protocol específic 
d'actuació

ORG Lesions que 
poden ser 
irreparables
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Nord

OBSERVACIONS

Existeix un Informe de Condicions de Treball en el taller de manteniment realitzat en data juny de 2008.

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES ORGANITZATIVES

ORG024 Es desconeix si els treballadors 
disposen de l'acreditació 
necessària per a realitzar tasques 
en instal·lacions amb gas

Tasca no admissible.
Determinar els treballadors aptes per a 
realitzar tasques en instal·lacions amb 
gas

ORG Lesions que 
poden ser 
irreparables

ORG008 Ús d'eines i útils molt pesats i 
amb dissenys que no s'adapten 
als usuaris

RD 1215/97, 
Art. 3 NTP 391

Determinar els criteris ergonòmics a 
tenir en compte en la compra i 
adquisició d'eines i útils de treball.

ALT Fatiga física 
osteomuscular; 
Lesions musculo-
esquelètiques
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