
M
e

s
u

re
s
 p

re
v
e

n
ti
v
e

s
  

Personal TIC: Taller i magatzem 

CODI: MP TIC 03   DATA: JUNY 2015   REVISIÓ: 00 Pàg. 1 de 6 

Quan hagis de realitzar tasques al taller o magatzem, segueix les mesures preventives per minimitzar o controlar els riscos 

Reparació d’equips  Introducció Manipulació d’equips i materials Neteja d’equips 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

Reparació i/o manteniment d’equips (inclou la neteja), canvi i/o 

substitució de components i emmagatzematge d’equips i materials.  

RISCOS 
 

Els principals riscos associats als treballs al taller i magatzem són: 
 

- Càrrega física per l’adopció de postures forçades. 

- Manipulació manual d’equips o materials 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 prestatges superiors. 

 

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 tres blocs: 

 
- Reparació d’equips. 

- Neteja d’equips. 

- Manipulació manual d’equips i/o materials. 
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Personal TIC: Taller i magatzem 

CODI: MP TIC 03   DATA: JUNY 2015   REVISIÓ: 00 Pàg. 2 de 6 

Quan hagis de reparar equips, adopta postures adequades i fes ús dels equips de protecció individual (EPI) 

Reparació d’equips (1/2) Introducció Manipulació d’equips i materials Neteja d’equips 

Utilització 

d’eines 

manuals 

- Selecciona l’eina adequada.  

- Comprova l’estat de les eines i realitza manteniment preventiu. 

- Guarda les eines en un armari, caixa d’eines, panells... 

- Col·loca una protecció o funda a les eines punxants o tallants. 

Durant les tasques de reparació d’equips: 
 

- Treballa a l’alçada adequada.  

- Apropa’t l’equip per garantir abastos adequats. 

- Durant la utilització d’eines manuals, alinea l’avantbraç, 

el canell i la mà. 

Flexió de 

tronc  
Manca 

d’alineació de 

l’avantbraç, el 

canell i la mà.  

 

 

Treball en 

alçades 

inadequades 

 

 

REPARACIÓ D’EQUIPS 

Si treballes 

dempeus, 

procura 

avançar un 

peu respecte 

de l’altre. 

 

 

Quan treballis en posició 

d’assegut/da, recolza l’esquena 

al respatller. 

Utilitza guants de protecció 

mecànica quan accedeixis a 

l’interior dels equips 

 

Amplia la informació: 
 

RE 002 - Postures de treball 

NSH 101 - EPI: Equips de protecció 

individual  

NSH 103 - EPI: Guants de protecció 

+ info 

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
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia-psicosocial/re/postures-segures-de-treball
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
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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Segueix les mesures preventives quan la tasca requereixi operacions de soldadura amb fil d’estany 

OPERACIONS DE SOLDADURA AMB FIL D’ESTANY 

Fes ús de 

l’extractor de 

fums de 

soldadura. 

Utilitza 

ulleres de 

protecció. 

No utilitzis el 

soldador en 

presència de gas o 

materials 

inflamables. 

Per netejar la punta, utilitza l'esponja humida que duen els 

suports. Fes servir aigua desionitzada. 

Desconnecta l’equip del corrent elèctric, al finalitzar l'operació 

de soldadura o per realitzar qualsevol tipus de manteniment del 

soldador (canvi de punta).  

Reparació d’equips (2/2) Introducció Manipulació d’equips i materials Neteja d’equips 

 

Amplia la informació: 
 

NSH 218 - Soldadura amb fil d'estany 

NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 

+ info 

Quan hagis de realitzar tasques de soldadura amb fil 

d’estany, segueix les mesures preventives. 
Recolza el soldador en el suport 

específic, per refredar-lo. 

Espera a que es refredi la punta abans 

de canviar-la. 

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
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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Quan hagis de netejar un equip utilitza un sistema d’aspiració  

Utilitza un sistema d’aspiració per realitzar la neteja del equips i els seus 

components. Ajuda’t amb un pinzell per netejar zones on els sistema d’aspiració 

no pot accedir. 

Per aquelles zones de difícil accés per al sistema 

d’aspiració i pinzell, utilitza un esprai d’aire 

comprimit fent servir els següents EPI: 

 

- ulleres de protecció  

- mascareta de protecció contra partícules. 

  

 

 

 

 

 

Posteriorment, aspira la brutícia generada a 

l’utilitzar l’esprai. 

NETEJA D’EQUIPS 

Reparació d’equips  Introducció Manipulació d’equips i materials Neteja d’equips 

Procura col·locar l’equip a netejar: 

 

 a prop del cos per tal de garantir abastos 

adequats. 

 

 a una alçada que garanteixi l’adopció de 

postures còmodes de treball. 

 

Procura mantenir 

l’avantbraç, el 

canell i la mà 

alineats. 

L’esquena s’ha de mantenir 

dreta. El cap, el coll i el tronc 

han d’estar alineats. 

 

Amplia la informació: 
 

NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 

NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris  

+ info 

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
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 i amb EPI 

MANIPULACIÓ D’EQUIPS I MATERIALS 

L’esquena 

sempre 

dreta 

Aixeca la 

càrrega 

suaument 

Seguiu les indicacions de l’embalatge referents a les característiques de la càrrega. Si no hi ha indicacions a l’embalatge, tingueu en compte: la forma, dimensió, 

pes aproximat, zones d’agafament i possibles punts perillosos. 
 

És recomanable que proveu d’aixecar primer un costat, ja que no sempre la dimensió de la càrrega ofereix una idea exacta del seu pes real. 

Reparació d’equips  Introducció Manipulació d’equips i materials (1/2) Neteja d’equips 

Evita realitzar 

sobreesforços 

 

Amplia la informació: 
 

RE 001 - Com es manipula una càrrega? 

NSH 103 - EPI: Guants de protecció 

NSH 104 - EPI: Calçat professional  

+ info 

Guants de 

protecció

mecànica 

Calçat de 

seguretat  

Utilitza els següents equips de 

protecció individual (EPI) en la 

manipulació d’equips: 

Les càrregues de grans dimensions o 

pes excessiu han de ser manipulades 

com a mínim per 2 persones. 

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
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
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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Segueix les mesures preventives per emmagatzemar de forma segura 

EMMAGATZEMATGE D’EQUIPS I/O MATERIALS 

Reparació d’equips  Introducció Manipulació d’equips i materials (2/2) Neteja d’equips 

Col·loca els equips o materials d’ús habitual en zones 

intermèdies i de fàcil accés. La zona de màxima 

eficiència durant la manipulació de càrregues es troba a 

la zona central del cos. 

 

 

Si manipules càrregues manualment, evita 

sobrepassar el pes recomanat. Aquest varia en funció 

de la zona de manipulació. 

 

 

 
 

Evita emmagatzemar 

càrregues  de forma  

inestable. 

No utilitzis 

elements 

inestables 

per accedir 

a una 

prestatgeria. 

No utilitzis els 

prestatges 

per accedir a 

la part 

superior de la 

prestatgeria. 

Utilitza una escala 

manual o equip de 

treball estable en funció 

de l’alçada a la que vols 

accedir. 

 

Amplia la informació: 
 

NSH 203 - Escales manuals 
 

HOME (kg) DONA (kg) 

Emmagatzema les 

càrregues de grans 

dimensions o pes 

excessiu a la zona baixa. 

+ info 

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

