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Durant la realització de tasques al CPD, segueix les mesures preventives per minimitzar o controlar els riscos 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

Manteniment i resolució d’incidències als CPD. L’activitat pot comportar la 

instal·lació d’equips, el manteniment dels mateixos (organització de cablejat, 

connexions i desconnexions, canvi d’ubicació d’equips i canvi de components) i 

la realització de treballs amb videoterminals. 

RISCOS 
 

Els principals riscos associats al treball als CPD són: 
 

- Càrrega física per l’adopció de postures estàtiques i postures forçades. 

- Manipulació manual d’equips de pes variable. 

- Sobreesforços per manipulació manual d’equips de pes o volum excessiu. 

- Talls derivats de l’accés a zones amb  vores tallants. 

- Caigudes a diferent nivell per l’accés a racks ubicats en alçada. 

MESURES PREVENTIVES 
 

Per tal de minimitzar o controlar els riscos, en aquest document trobareu les 

mesures preventives que s’han de seguir per treballar de forma còmoda i 

segura. Aquestes mesures s’estructuren en dos blocs: 

 
- Manteniment d’equips i resolució d’incidències. 

- Manipulació manual d’equips. 
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Segueix les mesures preventives quan la tasca requereixi treballar dempeus estàtic 

Quan les tasques a realitzar comportin l’adopció de postures estàtiques de treball, en posició dempeus, i de forma sostinguda en el temps (temps superior a 1 hora), es 

recomana combinar aquestes tasques amb d’altres que permetin l’alternança postural (caminar o seure). En cas de no ser possible, es recomana realitzar petites 

pauses de treball per permetre relaxar la musculatura que ha estat en tensió i seguir les següents mesures preventives: 

Treballs en posició 

dempeus estàtic per temps 

> 1 hora: 

 

 

Es recomana disposar d’una 

cadira que permeti adoptar la 

posició dempeus-asseguda. 

POSTURES ESTÀTIQUES DE TREBALL 

Treballs en posició 

dempeus estàtic per temps 

< 1 hora: 

 

 

Procura avançar un peu 

respecte de l’altre per tal de 

minimitzar la tensió sobre 

l’esquena. 

 

  

>1h <1h 

Introducció Manipulació d’equips Manteniment i resolució d’incidències (1/5) 



M
e

s
u

re
s
 p

re
v
e

n
ti
v
e

s
  

Personal TIC: CPD 

CODI: MP TIC 02   DATA: JUNY 2015   REVISIÓ: 00 Pàg. 3 de 8 

Flexions de tronc 

Aquesta situació 

comporta una 

sobrecàrrega de la zona 

baixa de l’esquena. 

Gatzoneta 

Aquesta situació 

dificulta la circulació 

de la sang. 
Colzes per sobre de les 

espatlles 

Aquesta situació comporta 

una sobrecàrrega de la 

zona cervical. 

POSTURES A EVITAR 

per sota del nivell dels malucs 

POSTURES A EVITAR 

per sobre del nivell del cap 

Evita l’adopció de postures forçades de treball de forma sostinguda o continuada en el temps 

Durant la realització de tasques al CPD s’ha d’evitar l’adopció de postures inadequades de forma repetida o sostinguda en el temps, que puguin comportar risc 

per al sistema musculoesquelètic: 

POSTURES FORÇADES DE TREBALL 

 

Amplia la informació: 
 

RE 002 - Postures segures de treball 
 

+ info 
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http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/postures-segures-de-treball
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/postures-segures-de-treball
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/postures-segures-de-treball
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 Quan hagis de treballar de forma continuada per sobre del nivell del cap o per sota dels malucs, segueix les mesures preventives 

Quan hagis de treballar de forma continuada o sostinguda en alçades que poden comportar risc per al sistema 

musculoesquelètic, procura adoptar postures segures de treball que contribueixin a minimitzar els riscos 

musculoesquelètics. 

Per sota del nivell dels 

malucs 

 

Procura fer ús d’una 

banqueta que et permeti 

treballar en posició 

d’assegut/da i amb 

l’esquena dreta. 

Per sobre del nivell del cap 

 

Procura fer ús d’una 

banqueta que et permeti 

treballar a l’alçada 

adequada i amb els colzes 

per sota de les espatlles. 

ARMARI CPD 
 

Distribueix els equips en alçades que 

contribueixin a l’adopció de postures 

neutres de treball. 

Procura situar els 

equips a la part 

central de l’armari. 

  

Evita, sempre que 

sigui possible, 

col·locar-los per sobre 

del nivell del cap o 

per sota dels genolls. 
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Segueix les següents mesures preventives en l’accés als CPD 

Si detectes alguna anomalia  (pas de corrent), en realitzar comprovacions als 

equips: 
 

- Desconnecta l’equip del corrent,  

- consigna’l i  

- comunica la incidència. 

En el cas que detectis descàrregues electrostàtiques, es recomana que utilitzis 

un dispositiu dissipador d’energia electrostàtica  (polseres dissipatives 

electrostàtiques o taloneres) 

Es recomana que utilitzis roba de treball (bata) per accedir als CPD i evitar que 

es faci malbé la teva roba 
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Utilitza guants de protecció mecànica per evitar possibles talls. 

 

Amplia la informació: 
 

NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual  

NSH 103 - EPI: Guants de protecció 

+ info 

Quan les tasques de manteniment i resolució d’incidències comportin accedir a 

l’interior dels armaris/bastidors: 

ACCÉS ALS ARMARIS/BASTIDORS DELS CPD 

http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/seguretat-higiene/instruccions-de-prevencio-idp
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
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 Quan hagis de treballar en alçada, utilitza escales manuals que et permetin treballar a l’alçada adequada de forma còmoda i segura 

Evita accedir a equips que es 

troben en alçada fent ús de 

mobiliari (taules, cadires, ...) o 

altres elements que no estiguin 

dissenyats per a aquesta 

finalitat. 

Davant la realització de tasques que 

requereixen treballar sobre escales 

de mà, segueix les següents 

mesures preventives: 

Els colzes s’han de situar sempre per sota de les 

espatlles quan la tasca requereixi treballar de forma 

continuada o sostinguda en el temps. 

TREBALLS EN ALÇADA 

Utilitza escales manuals amb plataforma 

superior, adequades a l’altura a la que es 

vol accedir. 

Manté les mans lliures per treballar, col·locant les 

eines i materials a les safates de les escales manuals. 

Realitza l’ascens, el descens i els treballs en 

escales manuals de cara a aquestes.  

No transportis i manipulis 

càrregues per  o des d’escales 

de mà. 

 

Amplia la informació: 
 

NSH 203 - Escales manuals 
 

+ info 
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Evita la manipulació de càrregues de pesos superiors als recomanats 

Quan la tasca requereixi manipular equips de pes elevat o de grans dimensions, segueix les mesures preventives: 

13 7 

19 11 

25 13 

20 12 

14 8 

4 8 

7 11 

8 15 

7 12 

5 8 

Home (kg) Dona (kg) 

Si manipules càrregues manualment, evita 

sobrepassar el pes recomanat. Aquest varia en 

funció de la zona de manipulació. 

- esforç 

+ esforç 

+ esforç 

Procura col·locar els equips més pesats o de 

difícil manipulació a la zona central dels armaris. 

Quant més ens allunyem del centre, més esforç. 

Segueix les recomanacions específiques del 

fabricant quan hagis de manipular equips de 

pes elevat o de gran volum. 

MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES 

 

Amplia la informació: 
 

RE 001 - Com es manipula una càrrega? 

NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual  

NSH 103 - EPI: Guants de protecció 

NSH 104 - EPI: Calçat professional  

+ info 

Guants de 

protecció

mecànica 

Calçat de 

seguretat  
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Utilitza els següents equips de protecció 

individual (EPI) en la manipulació d’equips: 

Atenció!  

http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/com-es-manipula-carrega
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http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh
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Les càrregues de pes o volum excessiu hauran de ser manipulades per 2 o 3 persones 

Aixecament o instal·lació d’equips 

Quan s’hagin d’aixecar o instal·lar equips de pes superior al recomanat o de grans dimensions 

(amplada superior a les espatlles de la persona o profunditat superior a 50 cm), es recomana 

realitzar la manipulació com a mínim per 2 persones. 

Sempre que la tasca 

requereixi transportar 

equips, especialment 

quan siguin de pes 

excessiu o de grans 

dimensions, s’haurà 

de fer ús dels carros 

disponibles per tal de 

minimitzar l’esforç físic 

a realitzar.  

La manipulació de càrregues per part de 2 o 3 persones comporta la necessitat de coordinar-se 

entre aquestes: assignar un portaveu de l’equip i seguir les ordres d’aquest, determinar un conjunt 

d’ordres com “amunt”, “avall”, “stop”... Si no heu manipulat mai càrregues en equip feu una prova 

amb una càrrega de baix pes. 

L’esquena  

sempre 

dreta 

Realitza la 

força amb 

les cames 

L’ajuda d’una 

tercera 

persona  

facilita la 

manipulació i 

millora la 

realització de 

tasques que 

requereixen 

precisió: ex. 

enracar un 

equip a un 

armari. 

Evita 

l’aixecament 

de càrregues 

de forma 

brusca o 

sobtada 
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