
Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

EQU021 Manca de sistema d’extracció 
localitzada per a les operacions 
de soldadura

Manca de pantalles de protecció 
de les radiacions i projeccions.

OPCIO 1: Instal·lar un sistema 
d’extracció localitzada, aquest podria 
ser de tipus fix o mòbil, d’acord a les 
necessitats i utilització de la soldadura, 
així com un sistema adequat de 
pantalles de protecció.
OPCIO 2: Ús de mascaretes per a 
treballs de soldadura

EPS Lesions que 
poden ser 
irreparables

EQU022 Existeixen farmacioles pendents 
de substitució

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

ALT Petites lesions
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

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

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

EQU027 No es disposa d'un kit 
d'intervenció en cas de 
vessament de productes químics

Adquirir un kit d’intervenció per a la 
recollida de productes químics líquids, 
en cas de vessament

QUI 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
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

EQU030 El Trepant fix BELFLEX Tools 
RDM - 50B (edifici VG2) no 
disposa de protecció a la zona de 
la broca ni parada d’emergència

RD 1644/2008; 
RD 1215/1997. 
Art. 5.2. Annex 
I; Punt 1; Ap 3

OPCIO 1: Substituir l’equip de treball 
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 aquest equip de 
treball d'acord amb la normativa vigent

MAQ Lesions que 
poden ser 
irreparables

EQU031 L’esmeriladora FORMIS (edifici 
VG2) no disposa de proteccions 
en la part frontal ni de marcat CE

RD 1644/2008; 
RD 1215/1997. 
Art. 5.2. Annex 
I; Punt 1; Ap 3

OPCIO 1: Substituir l’equip de treball 
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 aquest equip de 
treball d'acord amb la normativa vigent

MAQ Petites lesions

EQU032 El Trepant fix ASLAK (edifici 
VG4 - Aularis) no disposa de 
protecció a la zona de la broca ni 
parada d’emergència

RD 1644/2008; 
RD 1215/1997. 
Art. 5.2. Annex 
I; Punt 1; Ap 3

OPCIO 1: Substituir l’equip de treball 
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 aquest equip de 
treball d'acord amb la normativa vigent

MAQ Lesions que 
poden ser 
irreparables

EQU033 L’esmeriladora BELFLEX V-150H 
(edifici VG4 - Aularis) no disposa 
de proteccions en la part frontal ni 
de marcat CE

RD 1644/2008; 
RD 1215/1997. 
Art. 5.2. Annex 
I; Punt 1; Ap 3

OPCIO 1: Substituir l’equip de treball 
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 aquest equip de 
treball d'acord amb la normativa vigent

MAQ Petites lesions
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

EQU036 Existeixen equips de treball 
(soldadura elèctrica de color groc, 
Màquina de disc Casals (groga), 
Màquina portàtil escalfador 
Steinel HL 1800E (blau)) que no 
es fan servir i no disposen de 
proteccions de seguretat

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

OBS Lesions que 
poden ser 
irreparables

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

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

EQU074 L'equip de soldadura elèctrica 
SOLTER INVER-100 PLUS 
disposa d'un cable elèctric amb 
defectes en l'aillament

RD 1215/1997 OPCIO 1: Substituir l’equip de treball 
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 aquest equip de 
treball d'acord amb la normativa vigent

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

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

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

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

EQU040 Cadira/es de treball 
inadequada/es per les tasques 
que es desenvolupen amb PVD

RD 488/1997, 
Art. 1e i Annex

Canviar les cadires inadequades per 
unes ergonòmiques que compleixin 
amb els requisits mínims indicats a la 
normativa vigent

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

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

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

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

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
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

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

INS038 Manca de passamans en escales 
fixes

RD 486/1997 Instal·lar passamans en les escales 
que ho requereixin

ESC Petites lesions

INS039 El magatzem de productes 
químics i/o pintures no disposa 
d'una adequada ventilació, 
prestatgeries adients, etc.

RD 379/2001; 
RD 105/2010

Adequar el magatzem de pintures i 
productes químics. Entre d'altres, cal:
- Instal·lar un sistema d’extracció, per 
tal de garantir una adequada ventilació 
de l’espai.
- Substituir les prestatgeries existents 
per d’altres que no siguin metàl·liques 
(per tal d’evitar la seva corrosió) i amb 
cubeta de retenció per tal de contenir el 
producte químic en cas de vessament.

QUI Petites lesions
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

INS018 Nivell d'il·luminació insuficient pel 
desenvolupament de tasques amb 
PVD

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

Augmentar el nivell d'il·luminació del 
lloc de treball instalant noves 
luminàries que reforcin les existents o 
canviant-les per altra tipus més adequat

ILU Fatiga visual 
(molèsties oculars 
/ trastorns visuals)

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

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

Codi Tipus Norm. incompl. Mesura correctoraDeficiència Dany
MESURES ORGANITZATIVES

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
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Data Darrera Revisió: 27/07/2011

IDENTIFICACIÓ D'ACTUACIONS CORRECTORES
Àmbit: Manteniment - Vilanova i la Geltrú

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

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
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