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1. Metodologia d’identificació i valoració de riscos 

 
A continuació es descriuen les metodologies per a la identificació i valoració 
dels riscos, d’acord amb el procés d’avaluació de riscos laborals establert 
(veure Annex 1), emprades per a cada una de les especialitats preventives, ja 
que, els paràmetres de valoració són diferents en funció del riscos identificats. 
 
 
1.1. Metodologia d’identificació i valoració dels riscos de seguretat 

 
La Seguretat en el treball és l’especialitat preventiva que té com a objectiu 
principal la prevenció dels accidents laborals en què es produeix un contacte 
directe entre l’agent material, sigui un equip de treball, un producte, una 
substància o bé una energia, i el/la treballador/a, amb unes conseqüències 
habitualment traumàtiques. 
 
La identificació dels riscos existents dins la seguretat en el treball que poden 
provocar un accident laboral és el pas previ a la seva eliminació. Per aquells 
que no sigui possible, cal avaluar-los per determinar les mesures preventives 
que ens permetran reduir la seva gravetat i la probabilitat que es materialitzin. 
 
 
 
1.1.1. Identificació dels riscos i factors de risc que els generen 
 
S’identifiquen aquells riscos en seguretat que per a la seva exposició o 
contacte poden causar un dany a la salut de les persones exposades. Aquests 
danys a la salut estan relacionats amb els accidents de treball, amb unes 
conseqüències habitualment traumàtiques com per exemple, petites lesions, 
lesions que poden produir incapacitat laboral transitòria, lesions que poden ser 
irreparables, etc. 
 
Per facilitar la tasca d’identificació de riscos, s’ha seguit la classificació 
proporcionada per l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
(veure Taula 1) 
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Taula 1: Classificació dels riscos laborals 

RISCOS LABORALS 

Caiguda de persones a diferent nivell Exposició a temperatures extremes 

Caiguda de persones al mateix nivell Contactes tèrmics 

Caiguda d’objectes per desplomament Contactes elèctrics 

Caiguda d’objectes per manipulació Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

Caiguda d’objectes despresos Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

Trepitjades sobre objectes Exposició a radiacions 

Xocs contra objectes immòbils Explosions 

Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina Incendis 

Cops per objectes o eines Accidents causats per éssers vius 

Projecció de fragments o partícules Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

Atrapades per o entre objectes Accidents de trànsit 

Atrapades per bolcada de màquines Causes naturals (infart, embòlia, etc.) 

Sobreesforços Altres 

 
 
 
1.1.2. Valoració / estimació dels riscos identificats 
 
Un cop s’han identificat els riscos en seguretat, es valoren, d’acord amb la 
metodologia ja emprada en el “Procediment per a l’avaluació inicial de riscos 
als laboratoris i tallers de la UPC”, segons l’Acord 141/2003 aprovat pel Consell 
de Govern, en data 25 de juliol de 2003. 
 
Aquesta metodologia es basa en els següents paràmetres: 
 

 Severitat (C), 

 Probabilitat (P) i, 

 Temps d’Exposició (E). 
 
Aquest procediment de valoració es basa en el mètode de FINE, William T. 
“Evaluación Matemática para el control de riesgos”, que consisteix en la 
determinació del Nivell Estimat de Risc Potencial o Grau de perillositat del risc 
d’accident. 
 
Així doncs, a partir de la combinació d’aquestes variables, s’obté la següent 
expressió: 
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VALORACIÓ DEL RISC = C x E x P   PRIORITAT 
 

 
on: C : Severitat (dany); Conseqüències 
 E : Temps d’exposició (freqüència x durada) 
 P : Probabilitat 

 
 
SEVERITAT (C) 
És el factor resultant de la materialització d’un risc. Aquest factor es classifica 
en quatre nivells, cadascú amb una ponderació diferent: 

 

a) Lleu (1): Petites lesions: contusions, traumatismes superficials, irritacions, cremades 
superficials, ... 

b) Greu (5): Lesions que poden produir incapacitat laboral transitòria: luxacions, fractures 
menors, esquinç, lumbagos, commocions, ... 

c) Molt Greu (15): Lesions que poden ser irreparables: fractures majors, petites 
amputacions, cremades profundes, intoxicacions, lesions múltiples, ... 

d) Extremadament Greu (50): Lesions fatals. 

 
 
TEMPS D’EXPOSICIÓ (E) 
És el factor que s’obté mitjançant el producte de dos components: la 
freqüència, amb la que pot aparèixer la situació de risc en el desenvolupament 
habitual de la feina en el lloc de treball, i la durada, la qual mesura la assiduïtat 
amb la que es dóna l’exposició al risc. Així doncs s’obté la següent expressió: 
 
 
 
 
 Freqüència: 

Excepcionalment (1): 
Ús associat a una operació o procés que es realitza de manera excepcional, rarament o 
extraordinàriament. 
 
Esporàdicament (2): 
Ús associat a una operació o procés que es presenta d’una manera aïllada i que es dóna 
ocasionalment en el lloc de treball. 
 
Habitualment (3): 
Ús associat a una operació o procés que es realitza quasi diàriament o durant varis dies a 
la setmana, amb un temps curt durant el seu ús. 

Temps d’exposició (E) = freqüència x durada 
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Contínuament (4): 
Ús associat a una operació o procés que es realitza quasi diàriament o durant varis dies a 
la setmana, amb un temps llarg durant el seu ús. 

 
 Durada: 

< = 2 mesos (1): 
La durada de temps que ocupa aquest ús no és superior a 2 mesos de forma continuada. 
També es pot donar que la suma de durades d’ús estigui al voltant dels 2 mesos. 
 
> 2 mesos – 4 mesos (2): 
La durada de temps que ocupa aquest ús és superior a 2 mesos però no és superior a 4 
mesos de forma continuada. També es pot donar que la suma de durades d’ús estigui al 
voltant de l’ interval. 
 
> 4 mesos – 8 mesos (3): 
La durada de temps que ocupa aquest ús és superior a 4 mesos però no és superior a 8 
mesos de forma continuada. També es pot donar que la suma de durades d’ús estigui 
dintre de l’ interval. 
 
> 8 mesos – 12 mesos (4): 
Es pot considerar que l’ús associat a una operació o procés es desenvolupa al llarg de tot 
l’any de forma continuada o que la suma de durades sigui superior a 8 mesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir d’aquest encreuament, es pondera els diferents nivells obtinguts 
segons: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Freqüència 

  1 2 3 4 

Durada 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 

Interval Ponderació Valoració 

1 – 2 1 Baix 

3 – 6 3 Mig 

8 – 9 6 Alt 

12 – 16 10 Molt Alt 
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PROBABILITAT (P) 
És el factor que determina la possibilitat de que, una vegada presentada la 
situació de risc, els esdeveniments de la seqüència completa de l’accident 
succeeixin en el temps, produint-se l’accident i les seves conseqüències.  
 
D’aquesta manera, s’obté la següent classificació i ponderació:  
 

a) Molt Baixa (1): L’accident no és esperat, encara que pot ser concebible. 
Extremadament rar. 

b) Baixa (3): L’accident és possible en algun moment (puntualment). 
c) Mitja (6): L’accident és completament possible i res d’estrany. Ha succeït en algunes 

ocasions. 
d) Alta (10): L’accident és molt probable, davant la situació de risc. 

 
Un vegada definits els diferents factors, es calcula el producte d’aquests (C x E 
x P), obtenint la valoració del risc, per definició. 
 
Així doncs, es realitza un primer producte de la probabilitat pel temps 
d’exposició (E x P), i, en un segon producte, el resultat obtingut,  per la 
severitat.  
 
D’aquesta manera s’obté: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir d’aquesta taula s’obtenen els següents intervals: (1 – 3); (6 – 10); (18 – 
36) i (60 – 100), amb els quals es realitza el segon producte, obtenint la taula 
següent: 
 
 
 
 

  Temps Exposició (E) 

  10 6 3 1 

Probabilitat 
(P) 

10 100 60 30 10 

6 60 36 18 6 

3 30 18 9 3 

1 10 6 3 1 



 

Avaluació de riscos laborals del personal de manteniment de la UPC            Pàgina 7 de 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A partir d’aquesta taula s’obtenen 7 nivells diferents: 
 

Interval Valor Risc Actuació 

1 - 9 Irrellevant 
És possible ometre la correcció de les causes que originen 
el risc. 

10 - 18 Molt baix 
Considerar la conveniència  de corregir les causes que 
originen el risc. 

30 - 45 Baix És convenient corregir les causes que originen el risc. 

50 - 135 Mitjà S’han de corregir les causes que originen el risc. 

150 - 300 Alt 
S’han de corregir, a curt termini, les causes que originen el 
risc. 

450 - 900 Molt Alt 
S’han de corregir, immediatament, les causes que originen 
el risc. 

1500 – 5000 
Extremadament 

Alt 
L’activitat s’ha d’eliminar, suspendre-la o no reiniciar-la, 
mentre no es corregeixin les causes que originen el risc. 

 

 
  

  (E x P) 

  100 – 60 36 – 18 10 – 6 3 – 1 

Severitat 
(C) 

50 5000 – 3000 1800   -   900 500    -    300 150    -    50 

15 1500   -   900 540    -    270 150    -    90 45    -    15 

5 500    -    300 180    -    90 50    -    30 15    -    5 

1 100    -    60 36    -    18 10    -    6 3    -    1 
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1.2. Metodologia d’identificació i valoració dels riscos d’ergonomia 

 
L’ergonomia és l’àmbit de la prevenció que s’encarrega de “adequar els 
sistemes de treball a les característiques, les limitacions i les necessitats dels 
seus usuaris amb l’objectiu d’optimitzar-ne l’eficàcia tot minvant l’esforç destinat 
a aconseguir-ho, i també amb l’objectiu de millorar la seva seguretat, salut i 
qualitat de vida laboral”. 
 
Els principals danys a la salut que se’n poden derivar de l’exposició als riscos 
ergonòmics estan relacionats amb els símptomes, patologies o malalties 
derivades de l’exposició a factors de risc de sobrecàrrega física de treball i la 
fatiga o molèstia provocada pels disconforts ambientals. 
 
La metodologia ergonòmica utilitzada per a la identificació i valoració de riscos 
es caracteritza per: 
 

- Identificar diferents tipus de risc ergonòmic, tant els relacionats amb el 
contingut del treball com els derivats de l’entorn ambiental en que es 
desenvolupen les tasques.  
 

Els riscos relacionats amb el contingut del treball poden estar relacionats 
amb el desenvolupament d’una tasca concreta, o amb l’execució general de 
les tasques que es desenvolupen en el lloc de treball. 
 

Els riscos relacionats amb l’entorn ambiental estan relacionats amb el lloc 
de treball i no al desenvolupament d’una tasca concreta. 
 

- La valoració proposada a la metodologia és una eina per a una estimació 
global del nivell de risc o de disconfort (segons es tracti). Difícilment, com 
s’ha dit anteriorment, es pot delimitar una tasca a un nivell de detall que 
permeti identificar-la com una tasca que es desenvolupa de forma habitual, 
freqüent i contínua, amb un cicle de treball marcat. Degut a la dispersió de 
tasques del personal de UPC i a la manca de delimitació del temps 
d’exposició, s’ha proposat una valoració basada en una estimació general 
del nivell de risc. 
 

- Els valors dels nivells d’estimació del risc o del disconfort estan basats en la 
normativa de prevenció de riscos laborals, guies de l' Institut Nacional de 
Seguretat i Salut, guies del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el 
Treball i altres mètodes de reconegut prestigi a nivell ergonòmic (mètode 
EWA, Mapfre, Renault, etc.). 
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- La valoració dels riscos contempla la interacció que pot existir entre factors 
de risc que s’analitzen habitualment de forma aïllada. Per exemple, es pot 
tenir en compte l’adopció d’una postura forçada en la manipulació manual 
de càrregues. 

 

 
1.2.1. Identificació dels riscos ergonòmics i factors de risc: 
 
S’identifiquen aquells riscos ergonòmics, que per la seva intensitat, durada o 
freqüència poden causar un dany a la salut de les persones exposades. 
 

Per a la identificació dels riscos ergonòmics s’ha adequat la classificació 
proporcionada per l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
adequant-la a les particularitats i realitats de la UPC.  
 

L’adaptació utilitzada contempla aquells riscos relacionats amb la fatiga/càrrega 
física i els disconforts ambientals i es codifiquen seguint les directrius de la 
classificació esmentada: 
 

- Fatiga/càrrega física: segons la càrrega física es poden considerar 4 tipus 
de tasca que poden tenir riscos ergonòmics: 
 

 Posició/postura. Tasques on la postura adoptada durant la jornada o 
posicions de zones corporals concretes (mans/canells, esquena, 
braços, etc.) poden comportar una sobrecàrrega física de treball. 
També es contemplen aquelles postures que s’adopten per dissenys 
inadequats dels llocs de treball. 
Els riscos deguts a la càrrega física per la posició/postura són: 
- Postures estàtiques de treball: s’inclou la fatiga postural adoptada 

en el treball amb Pantalles de Visualització de Dades (PVD) 
- Postures forçades 
- Moviments repetitius 

 

 Desplaçament. Taques que impliquen desplaçar-se contínuament amb 
molta rapidesa. 

 

 Esforç. Tasques que impliquen un esforç físic important, tant a nivell 
de tot el cos, com de grups musculars concrets. 
Els riscos deguts a la càrrega física per esforç poden ser: 
- Esforç físic general 
- Esforç muscular localitzat mantingut 
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 Manipulació manual de càrregues (MMC). Tasques que impliquen 
manipular càrregues de forma manual. 
Els riscos per MMC es poden desglossar en: 

- MMC com a genèric 
- Desplaçament vertical manual de càrregues 
- Transport manual de càrregues 

 
- Disconfort ambiental: segons les condicions de l’entorn de treball es 

poden considerar 3 tipus de condicions ambientals que poden incidir sobre 
el/la treballador/a. En aquest cas, no podem parlar de riscos, ja que en el 
cas d’existència de riscos provocats per l’entorn lumínic, termohigromètric o 
sonor, s’haurien de valorar des d’un punt de vista higiènic. Això no vol dir, 
que no existeixin situacions inadequades que, sense estar fora dels límits 
establerts a la normativa, són inconfortables i poden provocar altres tipus 
d’efectes com una baixada del rendiment, una pèrdua d’atenció, fatiga 
visual o auditiva. 
 

Així, l’anàlisi ergonòmica que es planteja, s’efectuarà quan es descarti que 
el paràmetre ambiental a avaluar no suposa un risc pel/la treballador/a i que 
no està fora dels criteris legals indicats a la normativa vigent. 
 

Els disconforts ambientals que es consideren a l’avaluació ergonòmica són: 
 

 Disconfort lumínic. Tasques que es desenvolupen en espais amb 
poc o massa nivell d’il·luminació o amb unes condicions lumíniques no 
adequades (per exemple, per l’existència de reflexes o 
enlluernaments).  

 

 Disconfort termohigromètric. Tasques que es desenvolupen en 
espais no confortables tèrmicament, tant per temperatures no 
confortables, com per humitats molt seques o molt humides o inclús 
per l’existència de corrents d’aire. 

 

 Disconfort sonor. Tasques que es desenvolupen en espais amb 
fonts sorolloses i que poden interferir en els nivells d’atenció o en el 
correcte desenvolupament del treball.  
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1.2.2. Valoració / estimació dels riscos identificats 
 
Un cop s’han identificat els riscos ergonòmics, aquests es valoren tenint en 
compte dos paràmetres: 
 
- La intensitat del risc o del disconfort: es valora el grau de negativitat de 

les condicions de treball físiques o del paràmetres ambientals assenyalats. 
Per tant, la intensitat del risc ve definida pel grau de negativitat dels factors 
de risc que poden materialitzar el risc, en quant al potencial que te per 
causar un dany sobre la salut.  
 
Per delimitar els criteris de valoració del nivell d’intensitat del risc s’han 
identificat 5 nivells:  
 

- Molt baix: els factors de risc presents en el desenvolupament del treball 
es consideren que difícilment, seran causants de molèsties o lesions en 
el treballador. 

- Baix: els factors de risc són d’una magnitud tal que poden provocar 
molèsties dèbils o inconforts lleus sobre els treballadors, però no 
provocar lesions musculoesquelètiques. 

- Mig: els factors de risc presents poden provocar molèsties mitges o 
fatiga física en el treballador. 

- Alt: els factors de risc presents poden provocar molèsties fortes, fatiga 
física important i lesions o trastorns de l’estat de salut del treballador. 

- Molt alt: factor de risc molt penós/perillós que comporta un risc extrem 
de lesió musculoesquelètica o de l’estat de salut del treballador. 
 

- El temps d’exposició: és el còmput total d’hores durant la jornada (o 
l’equivalent setmanal) al que està exposat el treballador a les condicions 
físiques o a les condicions ambientals assenyalades. 
És important indicar que la valoració/estimació dels riscos s’ha d’efectuar a 
partir de les tasques habituals que poden provocar alteracions de l’estat de 
salut. 
Una tasca habitual es considera aquella que “es realitza d’una forma 
freqüent i contínua en el lloc de treball i que s’executa més d’1 dia a la 
setmana i més d’1 setmana a l’any”1. 

                                            
1 Direcció General de Relacions Laborals. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals. Versió 3.1. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006 
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Quan la durada de l’exposició al risc és molt baixa o esporàdica/puntual, la 
conseqüència bàsica és de sobreesforços, considerats, per tant, com a 
accident de treball, i per tant, s’avaluen des de l’especialitat de seguretat. 
 

En el cas del temps d’exposició s’identifiquen 4 nivells diferenciats: molt curt, 
curt, mig i llarg. 
La delimitació del nivell del temps d’exposició, depèn del tipus de risc/disconfort 
concret a avaluar tal com es mostra a la taula 2. 
 
 

Taula 2: Criteris de valoració del temps d’exposició 

Grup de risc Codi risc- Risc 
Temps d’exposició 

1 (Molt Curt) 2 (Curt) 3 (Mitjà) 4 (Llarg) 

Posició / 
postura 

411- Postures 
estàtiques de treball 

< 2h/jornada 2-4h/jornada 4-6h/jornada >6h/jornada 

412- Postures forçades Esporàdic < 1h/jornada 1-4h/jornada >4h/jornada 

413- Moviments 
repetitius 

Esporàdic < 1h/jornada 1-4h/jornada >4h/jornada 

Despla- 
çament 

420- Desplaçament < 2h/jornada 2-4h/jornada 4-6h/jornada >6h/jornada 

Esforç 

431- Esforç físic 
general 

< 2h/jornada 2-4h/jornada 4-6h/jornada >6h/jornada 

432- Esforç muscular 
localitzat mantingut 

Esporàdic < 1h/jornada 1-4h/jornada >4h/jornada 

MMC 

441- MMC  Esporàdic < 2h/jornada 2-4h/jornada >4h/jornada 

442- Desplaçament 
vertical manual de 
càrregues 

Esporàdic 
T≤1h i 

Tr≥1,2T2 
1<T≤2h i 
Tr≥0,3T 

T>2h 

443- Transport manual 
de càrregues 

Esporàdic < 2h/jornada 2-4h/jornada >4h/jornada 

Disconfort 
ambiental 

610- Disconfort lumínic Esporàdic < 2h/jornada 2-4h/jornada >4h/jornada 

620- Disconfort 
termohigromètric 

Esporàdic < 2h/jornada 2-4h/jornada >4h/jornada 

630- Disconfort sonor Esporàdic < 2h/jornada 2-4h/jornada >4h/jornada 

                                            
2 T- Temps d’aixecament  
  Tr- Temps de recuperació 
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Un cop s’ha determinat la intensitat del risc o del disconfort i el temps 
d’exposició, es determina l’estimació del risc: 
 

 
 
 

Intensitat del risc 

Molt Baix Baix Mig Alt Molt alt 

Temps 
d’exposició 

Molt curt Irrellevant Molt baix Baix Mitjà Alt 

Curt Molt baix Molt baix Baix Mitjà Alt 

Mig Molt baix Baix Mitjà Alt Molt alt 

Llarg Baix Mitjà Alt Molt alt Molt alt 

 
 
- Irrellevant: situacions satisfactòries. Es consideren normals, sense risc de 

lesió i en les que es pot ometre la correcció de les causes que originen el 
risc.  
 

- Molt baix: situacions satisfactòries. Es consideren normals, sense risc de 
lesions i en les que es pot considerar la conveniència de realitzar 
intervencions per corregir les causes que originen el risc. 
 

- Baix: situacions de treball ergonòmicament acceptables, encara que 
algunes millores podrien aportar major confort. És convenient corregir les 
causes que originen el risc. 

 
- Mitjà: situacions que s’han de millorar a mig termini ja que poden provocar 

problemes a la salut. S'han de corregir les causes que originen el risc. 
 

- Alt: situacions que impliquen realitzar, a curt termini, modificacions en el 
disseny del lloc de treball o en els requeriments de les tasques analitzades. 
S'han de corregir, a curt termini, les causes que originen el risc. 

 
- Molt alt: No tolerable ergonòmicament. Situacions molt penoses pel 

treballador. Implica una prioritat en la intervenció ergonòmica ja que s’ha de 
prendre mesures correctores de forma immediata. L’activitat s’ha d’eliminar, 
suspendre o no reiniciar-la mentre no es corregeixin les causes que originen 
el risc. Si no és possible reduir el risc, la tasca s’ha d’eliminar. 
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1.3. Metodologia d’identificació i valoració dels riscos d’higiene 

 
La prevenció de patologies professionals derivades de l’exposició a agents 
contaminants passa per una tasca eficaç en matèria d’Higiene Industrial. 
L’avaluació dels riscos higiènics en els llocs de treball és l’eina per abordar amb 
garanties l’eliminació, la reducció i el control de l’exposició a agents químics, 
físics i biològics. 
 
En aquest cas, i d’acord amb el model organitzatiu en prevenció de riscos 
laborals adoptat per la UPC, la Societat de Prevenció Asepeyo (en endavant 
SPAsepeyo), és l’encarregada de la identificació i valoració dels possibles 
factors de risc dins l’àmbit de la higiene industrial. 
 
Mitjançant l’anàlisi de les tasques/activitats que un treballador desenvolupa 
durant la seva jornada laboral, recollides en les diferents entrevistes que els 
tècnics del SPRL van realitzar amb cadascun dels treballadors del col·lectiu de 
manteniment, s’han determinat aquelles tasques/activitats que són susceptibles 
de ser valorades dins l’àmbit de la higiene industrial. 
 
A partir d’aquest anàlisi i una vegada proporcionada la informació als tècnics 
competents de la SPAsepeyo, aquests realitzaran diferents visites i entrevistes 
amb els treballadors que podrien estar afectats per l’exposició a agents 
contaminants, per determinar si és així o no, mitjançant la realització de 
mesures higièniques. 
 
Aquest procés es realitzarà d’acord amb la metodologia i criteris de valoració 
establerts per la SPAsepeyo. 
 
Segons els resultats d’aquestes actuacions, proposaran actuacions preventives 
i/o correctores encaminades a eliminar, minimitzar o controlar l’exposició a 
aquell contaminant físic, químic o biològic. 
 
Aquestes actuacions preventives i/o correctores s’integraran dins l’avaluació del 
lloc de treball del treballador. 
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2. Documents de l’avaluació inicial de riscos 

 
L’avaluació inicial de riscos del personal de manteniment es composa de tres 
documents: 
 

 Document de descripció del lloc de treball 
 Document d’avaluació de riscos del lloc de treball 
 Document d’identificació d’actuacions correctores 

 
En l’encapçalament de tots els documents s’inclou la data de la darrera revisió.  
 
 
 
2.1. Document de Descripció del lloc de treball 

 
El document de Descripció del lloc de treball recull informació identificativa dels 
treballadors que ocupen els llocs de treball analitzats i una descripció detallada 
de les principals característiques del lloc: què fa, com ho fa, quan ho fa, amb 
que ho fa, etc. 
 
La informació traslladada a les fitxes de descripció de tasques està relacionada 
amb: 
  
- Dades d’identificació: que engloben les dades del lloc de treball, del 

treballador que l’ocupa i del campus al que pertany. 
 

- Dades de les tasques: 
 

 Relació de tasques: llistat detallat de les tasques que es desenvolupen 
en cadascun dels llocs de treball objecte d’anàlisi. Les tasques estan 
classificades segons el temps d’execució i agrupades segons tres 
categoritzacions: 

- Tasques que es realitzen de forma diària, setmanal i/o quinzenal 
- Tasques que es realitzen de forma mensual, bimensual o trimestral 
- Tasques que es realitzen de forma semestral, anual i/o de forma 

esporàdica. 
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A la fitxa s’inclou la casella de “Data Validació Tasques” que correspon a 
la data en la que els responsables dels treballadors entrevistats van 
validar la informació recollida. 
 

 Equips de treball: recull el llistat de les màquines, eines, equips i altres 
estris que el treballador utilitza per realitzar la tasca. 
 

 Productes químics: recull el llistat de les substàncies químiques que el 
treballador utilitza en la realització de la tasca. 
 

 Equips de protecció individual (EPI’s): relació dels equips de 
protecció individual que ha de disposar el treballador  per a l’execució de 
les tasques indicades. 
 

 Procediments operatius a aplicar: relació de les normes de seguretat 
(FNS), de Instruccions de Prevenció (IdP), recomanacions 
ergonòmiques (RE) i d’altres procediments que s’han d’aplicar per a dur 
a terme les tasques indicades a l’apartat de descripció de tasques. 
 

 Formació en prevenció de riscos laborals: es recull els cursos de 
formació que ha d’haver realitzat el treballador per tal de minimitzar els 
riscos existents en el seu lloc de treball. 
 

 Protocols de Vigilància de la Salut: relació dels protocols mèdics que 
s’apliquen pel control de l’estat de salut dels treballadors segons els 
riscos identificats en aquesta avaluació de riscos. 
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2.2. Document d’Avaluació de riscos del lloc de treball 

 
En aquest document es recull per cadascun dels llocs de treball, la identificació 
dels riscos als que estan exposats amb la seva valoració. 
 
El document d’avaluació de riscos inclou la següent informació: 
 
‐ Data AIR: data en la que finalitza la identificació i avaluació de riscos del 

lloc de treball. 
 

‐ Codi: codi identificatiu del risc.  
 

‐ Risc: identificació dels riscos existents en cada lloc de treball. S’inclouen els 
riscos de seguretat i/o ergonomia.  
Per facilitar la tasca d’identificació de riscos s’ha utilitzat la classificació de 
l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo amb petits matisos, 
com s’ha especificat en apartats anteriors, que faciliten l’adequació a 
l’especificitat de la UPC. 
 

‐ Factors de risc: identifiquen les fonts o causes que estant presents en el 
lloc de treball i que poden materialitzar el risc.  
 

‐ Mesures preventives: es descriuen les mesures preventives que s’han 
d’adoptar davant la presència dels factors de risc identificats, per reduir i 
minimitzar els riscos descrits.  
Les mesures preventives indicades estan agrupades en 4 blocs: 
 EPI’s: es descriuen els Equips de Protecció Individual (EPI’s) que 

s’han d’utilitzar per minimitzar o controlar les conseqüències d’un 
possible accident. 

 Informació: relació de procediments de treball segurs mitjançant  
normes de seguretat (FNS), Instruccions de Prevenció (IdP), 
recomanacions ergonòmiques (RE) i altres procediments que el/la 
treballador/a ha de disposar i conèixer, per tal de realitzar les tasques 
que s’associen al factor de risc identificat de forma segura. 

 Formació: coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals 
que el/la treballador/a ha de tenir per tal de realitzar les tasques que 
s’associen al factor de risc identificat de forma segura. 
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 Altres: són altres mesures preventives que redueixen els riscos 
identificats i que estan associats al factor de risc complementant les 
ja indicades. 
 

‐ Actuació correctora: codi identificatiu de l’actuació correctora (deficiències 
observades) a dur a terme per eliminar o minimitzar el risc. Aquest codi 
identificatiu està desenvolupat en el document “Identificació d’actuacions 
correctores” descrit a l’apartat següent (apartat 2.3.) 
 

‐ Valoració del risc: estimació de la magnitud dels riscos. 
La valoració dels riscos està vinculada pel tipus de risc present. Els 
paràmetres de valoració dels riscos de seguretat, higiene i ergonomia són 
diferents, motiu pel qual, a la casella de valoració del document, s’inclou 
l’estimació de la magnitud del risc i els paràmetres que s’han tingut en 
compte (tal com s’ha especificat a l’apartat de metodologia) alhora de 
valorar-lo. 
 

‐ Observacions: al final del document, s’inclou una casella d’observacions en 
la que s’afegeixen altres aspectes rellevants a tenir en compte en l’avaluació 
dels riscos de cada lloc de treball. 
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2.3. Document d’Identificació d’Actuacions Correctores 

 
Arrel de les visites realitzades s’ha elaborat, per cada Campus o Centre, un 
document d’identificació d’actuacions correctores, on es recullen deficiències 
observades o manifestades al llarg de les visites. 
 
La finalitat d’aquest document és facilitar als responsables de la seva 
implantació, una identificació de les situacions observades que són deficients i 
les mesures que s’han d’adoptar per tal de corregir-les, a fi de millorar les 
condicions de seguretat i salut dels treballadors afectats.  
 
 
El document es divideix en els següents apartats en funció del tipus de 
deficiència observada: 
 
- Mesures Tècniques: Equipament 

Recull aquelles deficiències referents a: 
 Equips de treball com màquines - eina, màquines portàtils, eines 

manuals, carros de transport, escales, etc. 
 Equips de protecció individual (EPI’s) 
 etc. 

 

- Mesures Tècniques: Instal·lació 
Recull aquelles deficiències referents a: 
 Baranatge i línies de vida 
 Ubicació inadequada d’instal·lacions de lluminàries, altaveus, etc. 
 Accessos inadequats a zones de servei 
 Il·luminació deficient 
 etc. 

- Mesures Tècniques: Senyalització 
Recull aquelles deficiències referents a: 
 Senyalització d’espais i zones de treball 
 Senyalització d’equips de treball 

 
- Mesures Tècniques: Altres 

Recull aquelles deficiències referents a: 
 Altres deficiències no contemplades en els apartats anteriors 
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- Mesures Organitzatives 
Recull aquelles deficiències referents a: 
 Coordinació amb Unitats internes i externes 
 Ordre i neteja 
 Realització de tasques sense un protocol de seguretat establert 
 Realització de tasques sense la deguda acreditació 
 etc. 

 
 
Per a cada un d’aquests àmbits, s’indica: 

 Deficiència i foto il·lustrativa (si es disposa) 
 Dany a la salut esperat en cas de produir-se un accident provocat per 

la deficiència observada o per l’exposició continua al factor de risc 
 Normativa que s’incompleix per la deficiència observada 
 Mesura correctora i foto il·lustrativa (si es disposa) que corregeix la 

deficiència observada. 
 
 
Al final del document, s’incorpora un apartat d’Observacions per recollir altra 
informació complementaria al document descrit. 
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Fase 1: Descripció del lloc de treball

Funcions i 
responsabilitats 

Contingut 
del lloc 

Condicions 
del lloc 

Què fa? 

Com ho fa? 

Amb qui  ho fa?

Amb què ho fa? 

En quant temps ho 
fa? 

Amb quina 
freqüència  ho fa? 

Requeriments 
físics/psíquics  que 

necessita per fer-ho? 

Ubicació 

Tipus d’espai 

Fitxa del lloc de treball 

Condicions de 
l’espai 

Condicions 
ambientals 

Fase 2: Avaluació de riscos

Identificació dels riscos 
laborals 

Riscos de seguretat 

Riscos de higiene 

Riscos d’ergonomia 

Riscos de psicosociologia 

Evitable 

Establiment de 
mesures 

correctores

Establiment de 
mesures 

preventives i/o 
correctores 

Identificació dels 
llocs 

Identificació dels 
ocupants llocs 

No evitable 

Avaluació del 
risc 

Fase 3: PLANIFICACIÓ



 


