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Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació

01/03/2022

Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Codi Avaluació

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ

COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONALLOC DE TREBALL, PROCÉS,
EQUIP, OPERACIÓ

PRIORITAT
DATES

PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

FALTA D'ORDRE I NETEJA

Manca d'ordre i neteja

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaSense
especificar

E840615040
Millorar els aspectes d'ordre i neteja de l'emmagatzematge.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaMolt baixa

E840647933
Millorar els aspectes d'ordre i neteja dels espais d'emmagatzematge 
(emmagatzemar de forma ordenada, preferiblement en prestatgeries, deixant 
més a l'abast els elements que s'utilitzen més freqüentment i desfer-se dels 
materials i objectes inservibles)

El /la responsable de manteniment ha de mantenir al dia l'inventiari de material, 
i donar de baixa i eliminar els materials inservibles emmagatzemats.

Realitzar i mantenir ORDRE I NETEJA 

Aplicar tècnica de les 5 S

Organització 
Ordre 
Neteja 
Control Visual 
Disciplina i hàbit
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Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació

01/03/2022

Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Codi Avaluació

PRIORITAT
DATES

PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

RISC / DEFICIÈNCIA

270 - DESVIACIÓ D23 - En estat gasós (vaporització, formació d'aerosols, formació de gasos). FACTOR F15 - Contacte amb substàncies perilloses, pel 
nas, la boca o per inhalació.
RISC D'INHALACIÓ DE PRODUCTES PERILLOSOS

Control de legionel·la de la instal·lació d'aigua calenta sanitaria

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaSense
especificar

E840615041

Abans de tornar a posar en funcionament la instal·lació d'aigua calenta 
sanitària amb els acumuladors generals cal realitzar una revisió i reparació 
correctes i aplicar la normativa de prevenció de legionel·losi.

Establir un protocol per a que es comprovi periódicament que els termos 
elèctrics del centre estan connectats i en funcionament i que es faci circular 
aigua diàriament per evitar l'acumulació i proliferació de la legionel·la. L'aigua 
calenta s'ha de fer circular, com a mínim, durant 2 minuts cada dia.

Per prevenir la proliferació de legionel·la s'ha d'evitar que la temperatura de 
l'aigua es trobi dins de l'interval de temperatura òptima de creixement de la 
bactèria (35-55ºC). És per això, que es recomana que els termos elèctrics del 
centre estiguin sempre connectats i en funcionament,  per tal d'assegurar una 
temperatura superior a 60ºC.

S'ha d'evitar l'estancament i la baixa renovació d'aigua, per la qual cosa, un 
cop per setmana s'han d'obrir aixetes i dutxes i deixar rajar l'aigua uns minuts.

Com a mínim un cop a l'any s'ha d'efectuar una neteja i desinfecció preventiva 
(tractament tèrmic o químic) i sempre que la instal·lació hagi estat parada més 
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Data realització de l'avaluació
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PRIORITAT
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PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

d'un mes.

RISC / DEFICIÈNCIA

1630 - INGESTIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS

Menjador de treballadors.
Ingesta de substàncies estupefaents o begudes alcohòliques.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840616313
Fer ús dels espais habilitats per a la ingestió d'aliments i aigua potable 
(Actualment, el menjador és l'únic espai adaptat a les condicions establertes al 
RD 486/97) . 
Únicament els espais habilitats per a tal efecte, son els permesos per a 
procedir a realitzar les accions anteriorment esmentades.
Igualment, només es farà ús dels serveis de WC habilitats per a tal efecte en 
les zones o àrees prèviament definides.
Tanmateix, queda totalment prohibit la ingesta de begudes alcohòliques o 
substàncies estupefaents durant la jornada de treball així com l'assistència al 
lloc de treball amb efectes propis del consum d'aquestes substàncies.

RISC / DEFICIÈNCIA

15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

CONTROL DE PLAGUES

Seguiment del Procediment de control de plagues.
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Data realització de l'avaluació
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PRIORITAT
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PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612560
Garantir que els tractaments fitosanitàries és realitzen per part d'empreses 
amb registre ROTCAT i es realitzen d'acord amb el que disposa el RD
1311/2012, de 14 de setembre, sobre el marc d'actuació d'ús sostenible de 
productes fitosanitaris.
Vetllar pel compliment del que disposa els articles 46, 47 i següents i 
específicament:
Primer: els productes aplicar per usuaris professionals, compliran el que 
disposa l'annex VIII del RD1311/2012, de 14 de setembre.
Segon: caldrà disposar d'un pla de treball, amb el contingut definit a l'annex X 
del RD1311/2012, de 14 de setembre.
Tercer: els tractaments s'efectuaran d'acord amb els condicionants definits a 
l'art. 50 del RD1311/2012, de 14 de setembre.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612560
Efectuar diagnòstic de necessitat PREVI al tractament, no aplicant de forma ni 
periòdica ni preventiva segons la instrucció relativa al protocol d’actuació als 
centres pel control de plagues:  (IN/BI/12/1.0.04)

En aquesta instrucció, que estableix els criteris davant d’una intervenció de 
control de plagues, en el seu tractament i les mesures de seguretat a prendre, 
queda indicada la documentació que cal aportar al departament de 
Prevenció de Riscos Laborals, encarregat de redactar l'informe favorable per 
a l'execució del tractament un cop avaluada la mateixa:

1. Número d’inscripció en el ROESP.
2. Diagnòstic previ: determinació de la plaga que cal controlar i informació 
sobre la mateixa.
3. Àrea o àrees que cal controlar: definició i delimitació de les zones o punts 
sobre els quals s’actuarà.
4. Mesures preventives i correctores per evitar l’aparició i desenvolupament de 
plagues: especificació dels mètodes i sistemes o dispositius de control que 
s’utilitzaran, amb les corresponents mesures de precaució i de seguretat, i 
concreció del tipus de tractament, en el següent ordre de preferència: (1r) físic, 
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(2n) mecànic, (3r) biològic, (4t) bioracional i (5è) químic.
5. Còpia del full d’inscripció del producte, amb el nom comercial, composició 
química, número d’inscripció en el Registre de productes biocides del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o en el Registre de 
plaguicides fitosanitaris del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
6. Fitxes de dades de seguretat de cada producte, on es determinen els riscos 
que els productes comporten en l’àmbit toxicològic, ecològic i medi ambiental.
7. Àrees properes afectades pel tractament, si escau.
8. Llistat de riscos que comporti l’actuació segons el tractament que es 
proposa i l’activitat que s’hi desenvolupa al centre,
9. Lliurament de les mesures de prevenció, precaució i seguretat que s’han 
d’adoptar abans, durant i després del tractament incloses les referents al 
personal de neteja un cop finalitzada l’actuació.
10. Termini de seguretat del tractament, en què cal especificar el període 
d’absència del personal als locals afectats i el temps de ventilació previ a la 
incorporació del personal al lloc de treball.
11. Data prevista per a l’execució del tractament, si escau, amb les hores 
d’inici i d’acabament.
12. Signatura del/de la responsable tècnic/a i del personal auxiliar del 
tractament amb la data d’expedició dels corresponents carnets d’aplicadors de 
tractaments o d’acreditació de la capacitació necessària, d’acord amb la 
normativa vigent, del/de la responsable tècnic/a i del personal auxiliar.
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Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació
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PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa
E840612560
Efectuar els tractaments en absència de persones alienes a les tasques de 
control de plagues

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612560
Respectar sempre els terminis de seguretat dels productes, i no permetre la 
realització del tractament fins disposar de l'informe favorable que ha 
d'elaborar preceptivament la secció de Prevenció de Riscos Laborals

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa
E840612560
Substituir, a igualtat d'eficàcia, els productes més perillosos pels menys 
perillosos.

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

RISC D'OBSTACULITZACIÓ

Obstaculització d'espais d'ús comú amb vehicles  

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa
E840612561
Realitzar els moviments dels vehicles garantint en tot moment la visibilitat i 
circulant a una velocitat màxima de 30 km/h.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada
E840612561
Prohibir i evitar l’aparcament de vehicles que impedeixi o dificulti l’accés dels 
vehicles d’emergència al recinte del centre.

RISC / DEFICIÈNCIA

1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES

TRANSPORT MANUAL DE CÀRREGUES
Desplaçament de càrregues: 

Transport i desplaçament de materials i equips de treball
Manipulació i transport de caixes.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612562
RECOMANACIONS GENERALS:

1- Aplicar mètodes d’educació postural per evitar lesions musculars i 
esquelètiques.
2- Planificar prèviament les activitats que requereixin la manipulació de volums 
importants de càrregues o de mobiliaris, per tal que es faci amb un nombre 
adequat de treballadors.
3- Utilitzar carretons manuals o similars per al transport de caixes, arxius, etc.
4- En les activitats de transport, muntatge i desmuntatge d'equips, mobiliaris, 
etc avaluar el pes, dimensions, punts d'aferrament i estabilitat dels objectes a 
manipular abans d'iniciar a manipular-los. 
5- Limitar la manipulació de càrregues a un pes màxim de 25 quilograms si el 
treballador no té cap limitació i sempre i quan no és manipuli per damunt de la 
cintura, per a la manipulació a alçades superior, el pes serà inferior.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612562
RECOMANACIONS DE SEGURETAT EN LA MANIPULACIÓ DE 
CÀRREGUES PELS TREBALLADORS/ES:

1- Eviteu realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials 
manualment. Utilitzeu en la manipulació útils adequats que evitin el contacte 
directe de les mans amb els objectes (utilitzar elements de subjecció amb 
superfície rugosa o antilliscant correctament fixats a l'objecte o material i 
agafar-lo a través d'aquests elements).

2. Per a càrregues de gran volum que poden provocar caigudes o cops, o amb 
manca d'aferraments que faciliten la subjecció, heu d'emprar preferentment 
carretons per al transport de càrregues, o les heu de manipular-les entre dos 
treballadors.

3- Les càrregues de més de 25 kilograms de pes o voluminoses o amb 
dificultats per al seu maneig, les heu de manipular amb més d'un treballador.

4- Eviteu el transport de càrregues per les escales, especialment si aquestes 
son de més de 5 quilograms o voluminoses o amb dificultats per a una bona 
subjecció.

5- Damunt d'escales manuals o tamborets eviteu manipular càrregues de més 
de 5 quilograms. 

6- Planifiqueu les tasques per ser realitzades amb mitjans i persones suficients 
per evitar el risc de caiguda a diferent nivell de persones o d'objectes 
despresos.  

7. Vetlleu per tal que l'emmagatzematge del material  es realitza en els llocs 
habilitats, per assegurar l'ordre i evitar la presència de material depositat en les 

15/06/2022Data impressió:9 / 61 



Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
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zones de pas. 

8. Organitzeu el material a emmagatzemar de forma que el de major pes 
l'ubiqueu en les parts baixes dels armaris o prestatgeries.

9.No sobrecarregueu els armaris i prestatgeries per damunt de la zona 
específicament habilitada a aquesta funció, per evitar la caiguda del material , 
o la vostra caiguda mentre el manipuleu.

10. Verifiqueu abans d'emmagatzemar el material en armaris o prestatgeries, 
que aquests, estan correctament lligats a parets o sostres i no presenten risc 
de bolcat.

RISC / DEFICIÈNCIA

1780 - EMPÈNYER O ESTIRAR CÀRREGUES MANUALMENT

EMPENYER CÀRREGUES MANUALMENT
Risc de patir sobreesforç muscular durant la manipuació de càrregues

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612563
RECOMANACIONS GENERALS:

1-Disposar de mitjans mecànics de transport i elevació de càrregues, (carretó). 
2- Donar les instruccions als treballadors i vetllar per tal que facin ús d'aquests 
mitjans quan s'hagin de manipular càrregues pesades o de difícil subjecció.
3- Planificar les tasques puntuals de manipulació de nombroses càrregues, 
com per exemple a final de curs on cal moure mobiliari, ordenar arxius, 
biblioteca, etc, per tal que hagi un nombre adequar de treballadors i per tal que 
la manipulació de les càrregues de més de 25 quilograms, voluminoses o amb 
manca de bons aferraments, es faci amb més d'un treballador.
4- Limitar l'assignació d'activitats que impliquin la manipulació de càrregues a 
treballadores embarassades o treballadors amb limitacions per problemes de 
salut acreditada o que tinguin una adaptació de lloc de treball.
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RISC / DEFICIÈNCIA

1790 - POSTURES FORÇADES

POSTURES FORÇADES

Evitar postures en què el cos no està en posició natural i s'està provocant tensió.

Les postures forçades, amb l'agreujant que s'exerceixi força, es manipulin càrregues o es treballi a una freqüència molt elevada, poden 
provocar lesions musculoesquelètiques.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612564
RECOMANACIONS GENERALS:

- Adopteu mètodes d’educació postural per evitar lesions musculars i 
esquelètiques.
- Alterneu entre ambdós mans i braços les activitats d'obertura i tancament 
diària de les persianes i portes, per reduir les posicions forçades i la freqüència 
d'exposició a moviment repetitius.
- Habiliteu dins de les possibilitats organitzatives espais d'accés a les finestres 
per a l'obertura i tancament d'aquestes i evitar així postures  forçades. 
- Vetlleu pel manteniment preventiu de les finestres o comuniqueu al 
responsable del centre de treball les finestres que requereixin manteniment per 
garantir que l'obertura i el tancament es fa de forma correcta i sense necessitat 
de grans esforços.
- Vetlleu pel manteniment preventiu dels panys de les portes, o comuniqueu al 
responsable del centre de treball les portes que ho requereixin per evitar 
dificultats en les obertures.
- Eviteu adoptar postures forçades o inadequades en el lloc d'atenció al públic. 
Alterneu les posicions d'assentat i dempeus. 
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RISC / DEFICIÈNCIA

1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT

POSTURES FORÇADES ESTÀTIQUES
Evitar les postures forçades estàtiques, és a dir, quan es manté una posició durant un període de temps molt prolongat.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612565
RECOMANACIONS GENERALS:

Introduïu com a hàbit en el vostre treball, les recomanacions i la informació 
facilitada a inici de curs per la direcció del centre, elaborada pel servei de 
Prevenció de riscos laborals, on entre d'altre indiquen:

1- Flexionar les cames per agafar el pes. 
2- Mantenir l’esquena recta i lleugerament inclinada cap endavant.
3- Contreure la musculatura abdominal i glútia per estabilitzar la pelvis. 
4- La millor zona de manipulació és la que es troba a l’alçada dels colzes. 
5- Carregeu el pes ben a prop del cos. 
6- Disposeu d’un base de suport àmplia, per això cal que disposeu els peus 
separats i un d’ells lleugerament avançat. 
7- Recordeu que empènyer és millor que estirar. 
8-Treballeu aprofitant la gravetat. 
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RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

ÚS DEL DEA

DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el 
contingut d'aquestes mesures

La instal·lació d'un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa, establiment, servei o domicili particular, amb l'excepció dels centres 
sanitaris, s'ha d'ajustar al que preveu l'article 3 del Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de 
seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.
De forma prèvia a la instal·lació del DEA, les entitats públiques o privades o els particulars ho han de notificar davant la Xarxa d'Oficines de Gestió 
Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant imprès normalitzat que es pot descarregar de la seu corporativa electrònica de la 
Generalitat de Catalunya 

AFEGIR EL PLA D'EVACUACIÓ QUE S'INDICA A L'ANNEX B
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DATES

PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Triennal24/04/2023Molt baixa

E840612566
Dotar a treballadors que formin part de l'equip de primera intervenció de la 
formació per la utilització del Desfibrilador Extern Automàtic (DEA)

Segons el DECRET 30/2015, de 3 de març, queda definit el  primer interventor: 
als afectes de l’annex III.2, com la persona amb obligació professional de 
respondre davant d’una situació d’emergència, la qual cosa implica formació 
específica en el tipus a proporcionar i autorització administrativa per fer ús 
d’un DEA

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaMolt baixa

E840612566
Els organismes, empreses i institucions públiques i privades que instal·lin un 
desfibril·lador DEA seran responsables de garantir el seu manteniment i 
conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant

Contractar el  manteniment del DEA a una empresa autoritzada i homologada

RISC / DEFICIÈNCIA

880 - DESVIACIÓ D42 - Pèrdua (total o parcial) de control d’un mitjà de transport o l'equip de càrrega (amb motor o sense motor). FACTOR F45 - Col·
lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment).
RISC ACCIDENTS EN DESPLAÇAMENTS PEL CAMPUS

Patir un accident, atropellament o avaria durant els desplaçaments pel Campus Educatiu
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01/03/2022

Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Codi Avaluació

PRIORITAT
DATES

PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612567
Informar als treballadors de que han de respectar la normativa de circulació i 
seguretat vial

RISC / DEFICIÈNCIA

15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Seguiment del procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada

E840615826

Els caps de cada una de les diferents seccions, son els responsables de 
que aquesta es porti en endavant i informar a gerència en el cas que 
calgui revisar els seus procediments per part de la secció de riscos de 
SSTT

Per a realitzar la Coordinació d'Activitats Empresarials:

Aplicar els procediments de Coordinació d'Activitats Empresarials establerts 
pel Departament d'Educació i que es troben publicats a la Intranet del 
Departament (o els que els puguin substituir en el futur):

- Procediment general de coordinació d'activitats empresarials del 
Departament d'Educació (PG/CE/12/1.0.00).
- Procediment operatiu d'activitats pròpies del Departament d'Educació 
(PO/CE/12/1.1.00).
- Procediment operatiu d'activitats no pròpies del Departament d'Educació 
(PO/CE/12/1.2.00)

El procediment es pot trobar a la pàgina del Campus Educatiu de Tarragona al 
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Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació
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PRIORITAT
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PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

següent enllaç: 
https://www.campuseducatiudetarragona.cat/wp-
content/uploads/2021/10/Procediment.pdf

I els diferents annexos que cal presentar a l'enllaç:
https://www.campuseducatiudetarragona.cat/direccio/seguretat-i-salut/

RISC / DEFICIÈNCIA

1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un 
objecte, resultat d'una caiguda.
DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL

Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612570
RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE 
PAS:

1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball 
comunicant a la gerència del complex les situacions de risc que puguin 
generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la 
direcció.
2-  Garantiu que les vies de pas es respecta unes zones de pas d'amplada 
mínima de 80 cm, per facilitar la circulació.
3- Comuniqueu els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, 
per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu 
l'àrea mentre no s'asseca o neteja.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612570
RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER 
LLISCAMENT:

1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de 
neteja dels terres del centre de treball. 
2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues per 
evitar possibles caigudes al mateix nivell.
3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes 
alternatius de transport amb carretons manuals.

RISC / DEFICIÈNCIA

10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ

MATERIAL EMMAGATZEMAT EN PRESTATGERIES, RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaSense
especificar

E840615810

Fixar les prestatgeries i/o armaris a les parets i/o elements verticals de 
compartimentació per augmentar la seva estabilitat.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaSense
especificar

E840615811

No sobrecarregar les prestatgeries, o reforçar-les i afegir-ne de noves per 
repartir els pesos, per tal d'evitar el risc de caiguda d'objectes per manipulació.
S'ha disposar d'una escala de mà per accedir a les zones més altes de les 
prestatgeries i evitar pujar damunt de mobiliari (cadires).

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

Contínua
Sense

especificar

E840615812

Millorar els aspectes d'ordre i neteja de l'emmagatzematge.

RISC / DEFICIÈNCIA

1705 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS)
FITXES DE SEGURETAT DE PRODUCTE

Emmagatzematge dels productes químics
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

03/05/2022
Sense

especificar

E840615871
RECOMANACIONS PER L'INVENTARIAT DE PRODUCTES QUÍMICS:

Els caps de cada una de les diferents seccions, son els responsables de que 
es porti en endavant i informar a gerència en el cas que calgui realitzar alguna 
revisió

Cal disposar de:

- Relació dels productes químics emprats per a la neteja i garantir l'inventari 
actualitzat dels mateixos.

- Fitxes de seguretat dels productes

Així mateix, caldrà seguir les següents instruccions:

- Revisar periòdicament que els productes emprats són els informats i 
comprovar que s'utilitzen les dosis recomanades pel fabricant.

- Vetllar per a que durant les tasques de neteja es ventilen els espais, així com 
a primera hora del matí després d'haver-se realitzat tasques de neteja.

- Vetllar per una gestió correcta dels residus i envasos.

- Evitar abassegaments importants de productes de neteja

- Emmagatzemar els productes en armaris o espais tancats. Separar els 
productes inflamables de la resta.

- Vetllar per evitar que en els espais d'emmagatzematge dels productes i estris 
del personal de neteja, es mengi o es guardi menjar residual

- Assegurar la bona ventilació dels espais ja sigui mitjançant sistemes de 
ventilació natural o sistemes forçats d'extracció d'aire.
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Instal·lar, si s'escau. reixetes de ventilació, per tal que no s'acumuli les males 
olors i humitat.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Contínua
Sense

especificar

E840630780

RECOMANACIONS GENERALS DE SEGURETAT EN LA UTILITZACIÓ DE 
PRODUCTES QUÍMICS :

1.Disposar les fitxes de seguretat dels productes químics i substàncies 
utilitzades en les pràctiques o activitats de l'institut (en format paper o CD-
ROM) fàcilment localitzables en els llocs d'utilització.
2.Ficar-les a disposició dels docents o responsables en la utlització dels 
productes, per tal que s'adequï la seva utilització a les recomanacions del  
proveïdor-fabricant, emprant si s'escau les proteccions col·lectives o 
individuals que es determinin.
3. Dissenyar les pràcties i qualsevol activitat del centre de forma que no 
s'utilitzin productes que continguin agents cancerígens els quals contenen a les 
fitxes de seguretat les frases:
R45 «Pot causar càncer»  .
R49 «Pot causar càncer per inhalació »
La vigència d'aquestes es per a les mescles cancerígenes o mutàgenes fins al 
31 de maig de 2015

H350 «Pot causar càncer»  
H350i «Pot causar càncer per inhalació »
Substàncies cancerígenes o   mutàgenes: des de l’1 de desembre de 2010. 
Mescles cancerígenes o mutàgenes: a partir de l’1 de juny de 2015. 

En el cas que es disposi de productes que continguin benzè, clorur de vinil o 
fustes dures que s'hagin de processar i generar pols, cal evitar el seu ús i ho 
heu de comunicar al servei de prevenció.

- Vetllar per què no es modifica l'etitquetatge dels productes adquirits.
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RISC / DEFICIÈNCIA

80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.

Accessibilitat, inspecció i manteniment dels mitjans de protecció contra incendis.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada

E840612572
En aquells casos en que la inspecció de les instal·lacions de protecció activa 
contra incendis no estigui regulada per reglamentació específica, els titulars de 
les mateixes hauran de sol·licitar, almenys, cada deu anys, a un organisme de 
control acreditat, conforme als procediments establerts al Reglament de la 
Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat pel Reial 
decret 2200/1995, de 28 de desembre, la inspecció de les seves instal·lacions 
de protecció contra incendis, avaluant el compliment de la legislació aplicable.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

28/07/2022Moderada

E840612572
Segons les dimensions i l'ús dels edificis, els equips, les característiques 
físiques i químiques de les substàncies existents, així com el nombre màxim 
de persones que hi puguin ser presents, els llocs de treball hauran d'estar 
equipats amb dispositius adequats per combatre els incendis.
En aquest sentit,  dotar d'un major nombre d'extintors l'espai de cuina, office i 
magatzem, especialment aquelles zones amb probabilitat alta d'incendi.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada
E840612572
Encarregar a empresa mantenidora autoritzada per a mitjans de protecció 
contra incendis les revisions d'aquests.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

28/07/2022Moderada

E840612572
Tal com estableixen les indicacions establertes a l'ANNEX I: Condicions 
generals de seguretat als llocs de treball del RD 486/97:
Segons les dimensions i l'ús dels edificis, els equips, les característiques 
físiques i químiques de les substàncies existents, així com el nom màxim de 
persones que hi puguin ser presents, els llocs de treball hauran d'estar 
equipats amb dispositius adequats per combatre els incendis.
En aquest sentit, valorar la instal·lació d' un sistema d’alarma (polsadors 
manuals d'alarma, centraleta, sirenes, detectors de fum, etc.).
Segons RD 513/2017, que deroga  el RD 1942/1993: Els extintors i polsadors 
han d'estar situats de forma que la part superior de l'aparell es trobi entre 80 i 
120 cm. del sòl. Revisar l'alçada d'aquests quan es procedeixi al seu 
manteniment.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

28/07/2022Moderada

E840612572
Garantir en tot moment l’accessibilitat als extintors, mantenir-los sempre en el 
seu lloc.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Trimestral28/07/2022Moderada

E840612572
Seguint instruccions a la taula I de l'Annex II de la norma UNE 23120, realitzar 
en inspeccions visuals de manteniment cada tres mesos que:

1. Tot extintor està en el lloc que té assignat.
2. Tot extintor és l'adequat al risc a protegir.
3. Els extintors no tenen obstruït l'accés, són visibles i estan senyalitzats 
4. Les instruccions de maneig son clarament llegibles.
5. No presenten mostres aparents de danys.
6. Els extintors amb indicador de pressió es troba a la zona d'operació.
7. L'estat extern de les parts mecàniques sigui l'adequat (filtres, vàlvula, 
mànega, etc.).
8. No estan trencats o falten els precintes o els taps indicadors d'ús.
9. No han estat descarregats total o parcialment.

RISC / DEFICIÈNCIA

30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dóna lloc a un contacte directe amb l’electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, 
recepció d’una descàrrega elèctrica al cos.
RISC EN ÚS D'APARELL ELÈCTRICS

Risc elèctric
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840612573
SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZAICÓ D'EQUIPS DE TREBALL I 
EINES:

1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de 
treball subministrats pels fabricants.

2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels 
equips de treball.

3- Abstenir-se de realitzat tasques de manipulació, reparacions i manteniment 
de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació 
s'ha de fica en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que 
ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaAlta

E840612573
RECOMANACIONS GENERALS PER L`ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:

1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del 
centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on 
s'ubiquen. 
2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de 
conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment
3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. 
Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es 
perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar 
els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.
4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no 
disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar 
l’adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. 
5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels 
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equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el 
registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les 
cabines d’extracció del laboratori.
6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts 
durant la utilització, manteniment dels equips de treball.
7- Facilitar als/les treballadors/es que hagin d'emprar els equips de treball 
informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos 
que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses 
que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que 
autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser 
realitzades per personal autoritzat. 

RISC / DEFICIÈNCIA

20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dóna lloc a un contacte indirecte amb l’electricitat. FACTOR F11 -
Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).
PROBLEMA ELÈCTRIC

Fallada a la instal·lació elèctrica.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612574
RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:

1- El personal no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions 
elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que 
comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les 
instal·lacions. 

2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes 
de consum, s'ha de comunicar a la gerència del complex educatiu, per tal que 
encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o 
empreses autoritzades. 

3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no 
generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà 
a la gerència que encarregui al responsable de manteniment que habiliti la 
millor solució.

RISC / DEFICIÈNCIA

30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dóna lloc a un contacte directe amb l’electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, 
recepció d’una descàrrega elèctrica al cos.
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: ÚS I MANTENIMENT

Instal·lació elèctrica:
- Queda prohibida la reparació i ús d'aparells elèctrics per part de personal no autoritzat.
- Manteniment de la instal·lació.
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Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació

01/03/2022

Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Codi Avaluació

PRIORITAT
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PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840616231
- El personal no autoritzat ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i 
manteniments de la instal·lació elèctrica (la instal·lació, ampliació, modificació, 
manteniment i la reparació de les instal·lacions només poden ser realitzades 
per empreses inscrites al Registre d'Empreses Instal·ladores de baixa tensió).
-No ha d'existir la possibilitat d'accedir a cap part amb corrent elèctrica, en 
condicions normals d'ús. 

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

26/10/2022Baixa

E840612575
Disposar d'un llibre de manteniment per a la instal·lació elèctrica de baixa 
tensió que ha de contenir com a mínim el registre i el resultat de les revisions i 
inspeccions corresponents.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Quinquennal28/07/2022Moderada

E840612575
Encarregar a través de l'empresa instal·ladora autoritzada la corresponent 
inspecció de la instal·lació a una entitat d'inspecció i control (la inspecció s'ha 
de realitzar cada 5 anys, i ha d'obtenir qualificació favorable) (s'ha d'obtenir una 
còpia del certificat d'inspecció, s'ha d'anotar en el llibre de manteniment i s'ha 
d'adherir, en un part visible del quadre general de distribució i protecció, una 
etiqueta d'inspecció periòdica on s'indiqui: el nom de l'entitat que ha afectuat la 
inspecció, adreça i telèfon, així com l'especificació d'instal·lació receptora 
d'energia elèctrica.inspecció periòdica.i la seva vigència, assenyalant mes i 
any)
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

26/10/2022Baixa

E840612575
Signar contracte de manteniment de la instal·lació amb empresa  instal·ladora 
autoritzada per a baixa tensió i verificar anualment la vigència del contracte.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa
E840612575
Senyalitzar els equips elèctrics (quadres, equips de treball, etc) amb 
corresponent advertència de risc elèctric.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612575
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

· Ha d'estar dissenyada d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa 
tensió (REBT) vigent, i en funció de les seves línies de treball, del tipus 
d'instrumental utilitzat i tenint en compte les futures necessitats de 
laboratori. Aquest aspecte ha de ser considerat en totes les 
modificacions que es realitzin. 

· La incorporació de nou instrumental ha de tenir en compte els seus 
requeriments elèctrics.

· Els conductors han d'estar protegits al llarg del seu recorregut i la seva 
secció ha de ser suficient per evitar caigudes de tensió i escalfaments. 
Les preses de corrent per a usos generals han d'estar en nombre 
suficient i convenientment distribuïdes per tal d'evitar instal·lacions 
provisionals.

· En els locals o zones on es treballi amb líquids inflamables la instal·
lació elèctrica serà de seguretat augmentada o antideflagrant, i ha de 
complir les normes específiques de l'REBT ITCBT-29 sobre les 
prescripcions particulars per a les instal·lacions de locals amb risc 
d'incendi i explosió.

· D'entre els diferents aparells que tenen connexió elèctrica, és 
recomanable disposar de línies específiques per equips d'alt consum.
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Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació
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PRIORITAT
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PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840616232
Sempre que sigui possible, els treballs de tipus elèctric han de dur-se a terme 
sense tensió.
Només es duran a terme aquest tipus de treballs per personal autoritzat i 
format.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixaE840612575
Posar a terra i en curt circuit totes les fonts de tensió.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612575
Per a treball sense tensió, aplicar les següents regles (i per aquest ordre):1. 
Obrir amb un tall visible totes les fonts de tensió.2. Enclavament o bloqueig, si 
és possible, dels aparells de tall.3. Reconeixement de l'absència de tensió.4. 
Posar a terra i en curt circuit totes les fonts de tensió 5. Delimitar la zona de 
treball amb senyalització o pantalles aïllants.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612575
Cal aplicar el que estableix el RD 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions 
mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels traballadors enfront el risc 
elèctric.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612575
- Mantenir els equips i materials elèctrics aïllats del contacte amb aigua tret 
que aquest estigui específicament dissenyat per a tal efecte.
- Realitzar reparacions/manteniment/aïllament d'aquelles parts de la instal·lació 
que poden originar contactes elèctrics directes o indirectes.

RISC / DEFICIÈNCIA

80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.
RISC INCENDI O FOC

Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre 

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840616237

RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:

Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En 
cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la 
necessitat a la gerència del campus

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

Presència d'equips a pressió:
Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques 
complementàries.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

28/07/2022Moderada

E840612577
Establir un programa de manteniment i revisió de les instal·lacions, equips a 
pressió, accessoris de seguretat i dispositius de control d’acord amb les 
condicions d’operació i les instruccions del fabricant. Els resultats dels 
manteniments i revisions han de reflectir-se en un Llibre de Manteniment. El 
manteniment ha de ser realitzat per empreses instal·ladores autoritzades per a 
aparells a pressió o pel fabricant dels equips. Es recomana també obtenir un 
certificat de revisió 

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada
E840612577
S'aconsella signar contracte de manteniment de la instal·lació amb empresa 
instal·ladora autoritzada per a aparells a pressió.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

28/07/2022Moderada

E840612577

No fer ús dels equips dels quals no es pugui garantir el seu manteniment 
segons l'establert al manual d'aquest.
En aquest sentit, no fer ús de la marmita a pressió fins que no s'acrediti que 
aquesta ha passat les corresponents inspeccions i manteniment oportú.
Senyalitzar aquesta indicació.

RISC / DEFICIÈNCIA

80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.
RISC D'INCENDI

Utilització ascensor del centre
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Contínua
Sense

especificar
E840616240
No utilitzar els ascensors en cas d’evacuació dels edificis que en disposin

RISC / DEFICIÈNCIA

180 - DESVIACIÓ D22 - En estat líquid – (fuita, vessament, esquitxada, aspersió) FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns 
amb una elevada temperatura o en flames.
CREMADES PER CONTACTE

Cremades per contacte o esquitxada amb o per canonades de climatització 

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840616242
Protegir les parts i elements dels equips tèrmics que es trobin a temperatura 
superior a 65 ºC instal·lant elements de protecció i/o calorifugació.
Verificar que s'ha tancat circuit igual que la calefacció con d'aigua calenta per a 
evitar cremades 

aigua calenta, verificar que s'ha tancat circuit igual que la calefacció per a 
evitar cremades. 

RISC / DEFICIÈNCIA

1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS

Instal·lació d'aigua calenta sanitària.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612580
Contractar una empresa autoritzada (inscrita en el Registre Oficial 
d'Establiments i Serveis Plaguicides) per a elaborar i aplicar el programa de 
manteniment higienicosanitari o bé formar i acreditar personal propi del titular 
de la instal·lació. D’acord amb les indicacions de l’article 8 del Decret 352/2004

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612580
Elaborar i aplicar un programa de manteniment higienicosanitari segons les 
indicacions de l’article 6.4 del Decret 352/2004 (esquema de funcionament 
hidràulic i revisió de parts de la instal·lació, aplicació de programa de 
manteniment, neteja, desinfecció i registre de les activitats - periodicitat neteja, 
mínim anual)

RISC / DEFICIÈNCIA

1870 - DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR
QUALITAT AIRE INTERIOR
Garantir una adequada qualitat d'aire interior.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixa

E840612581
El Reglament de Llocs de Treball (Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril) 
estableix que la renovació mínima de l'aire en els locals de treball serà de 30 
metres cúbics d'aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris 
en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac, i de  50 metres 
cúbics per hora i treballador en els altres casos, per tal d'evitar l'aire viciat i les 
olors desagradables.
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RISC / DEFICIÈNCIA

1870 - DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR
RISC D'INHALACIÓ DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES

Ventilar per tal de garantir una adequada qualitat d'aire interior.

Fotocopiadores

La concentració de CO2 no superarà els 1000 ppm d'acord amb la Guia tècnica del RD486/1997, o els 800 ppm segons la NTP549 sobre 
avaluació de la qualitat de l'aire interior.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaSense
especificar

E840647934

Assegurar la bona ventilació dels espais ja sigui mitjançant sistemes de 
ventilació natural o sistemes forçats d'extracció d'aire.
Establir un protocol de ventilació periòdica . Aproximadament caldria ventilar 5 
minuts cada hora, com a mínim. 

No s'ha de superar els 1000 ppm de nivell de CO2.

*Valors fora dels límits definits a l'annex III de la guia tècnica del 
RD486/1997,de 14 d'abril
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaSense
especificar

E840616245
FOTOCOPIADORES 

Garantir sempre una bona ventilació de l'espai, natural o instal·lant sistemes 
forçats d'extracció d'aire.

RISC / DEFICIÈNCIA

10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

Instal·lació de gas:
Assegurar el compliment del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 en quant a les disposicions relatives a les 
inspeccions i manteniment de les instal·lacions.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada

E840612582
Establir un programa de manteniment preventiu de les instal·lacions de gasos 
liquats de petroli i dels seus elements i aparells.  Aquest manteniment ha de 
ser realitzat per empreses instal·ladores autoritzades per a gas.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada

E840612582
Encarregar a una empresa instal·ladora de gas o a un servei tècnic la 
correcció de les anomalies detectades en la inspecció de la instal·lació de gas. 
L’empresa instal·ladora ha d’emetre un justificant de correcció d’anomalies i 
s’ha d’enviar còpia al distribuïdor

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada

E840612582
Encarregar la realització d'inspeccions periòdiques de la instal·lació a 
l'empresa subministradora del gas. Arxivar i conservar el Certificat d'inspecció 
d'instal·lació comuna, el Certificat d'inspecció d'instal·lació individual de gas i 
aparells i Informe d'anomalies.

RISC / DEFICIÈNCIA
70 - DESVIACIÓ D13 - Explosió. FACTOR F61 - Quedar atrapat o ser aixafat en un objecte.
Instal·lació de gas.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

26/10/2022Baixa

E840612583
Cal assegurar que les canalitzacions de gas no presenten desperfectes que 
puguin originar fugues.
Especialment, la canalització de gas situada darrere d'una de les planxes de la 
zona calenta de la cuina on de forma freqüent, a conseqüència del moviment 
d'aquesta, es produeixen trencaments i fugues.
Cal assegurar que la instal·lació disposa de suficients detectors de gas per a la 
detecció d'una fuga que es pugui produir en qualsevol espai de la cuina i office.

15/06/2022Data impressió:36 / 61 



Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació

01/03/2022

Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Codi Avaluació

PRIORITAT
DATES

PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada

E840612583
Assegurar un adequat manteniment i neteja periòdica de les campanes 
d'extracció per personal format i autoritzat. Per a executar dita tasca, s'hauran 
d'adoptar les mesures de seguretat pertinents, tenint en compte l'alçada a la 
qual es troben les campanes d'extracció. En aquest sentit, procedimentar el 
procés i assegurar que s'adopten mesures de seguretat enfront del risc de 
caiguda en alçada, usar adequadament mitjans auxiliars (escales, bandes, 
plataforma elevadora, etc.) en funció de les condicions particulars de cada cas, 
balisar la zona per tal d'evitar despreniments d'objectes sobre tercers.
Assegurar, abans d'encendre la instal·lació de gas, que les campanes 
d'extracció es troben enceses.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaModeradaE840612583
Prohibir fumar en tot el recinte de treball.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

26/10/2022Baixa
E840612583
Instal·lar senyalització normalitzada informativa, d’advertència, amb el text i els 
pictogrames corresponents (risc d'explosió).

RISC / DEFICIÈNCIA

740 - DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d’una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es 
treballa amb la màquina. FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat.
PROJECCIÓ D'OBJECTES

Projecció d'objectes durant tasques de manteniment als espais del CET
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612585

Balisar la zona de treball adequadament per tal d'evitar que existeixi personal 
aliè a les tasques que es realitzen un un radi en el que puguin patir risc de ser 
colpejats per un objecte que pugui ser projectat durant les tasques que es 
realitzen

RISC / DEFICIÈNCIA

750 - DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d’una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es 
treballa amb la màquina. FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau.
CAIGUDES D'OBJECTES

Que qualsevol persona aliena a les tasques que es realitzen siguin colpejades per objectes que cauen durant la realització de tasqus en altura

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840612586
Prohibir i evitar la circulació de persones per sota de la zona afectada, 
senyalitzar i protegir l’espai, balisant la zona de treball i senyalitzant la 
possiblitat de caiguda d'objectes.

RISC / DEFICIÈNCIA

1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un 
objecte, resultat d'una caiguda.
CAIGUDA PER ENSOPEGADA

Risc de caiguda per ensopegada en accedir a zones de treball realitzat per empreses de manteniment
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840612587
Senyalitzar els obstacles o deformacions del terra que no es puguin evitar per 
evitar les caigudes al mateix nivell, balisar adequadament la zona de treball per 
tal d'evitar personal alié dins de la mateixa.

RISC / DEFICIÈNCIA

21 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dóna lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FORMA F12 -
Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.

INTERCEPCIÓ DE SERVEIS

Risc de trencar línies de serveis (aigua, llum, gas) durant tasques d'excavació

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840615000
Elaborar un procediment normalitzat de treball segur.

Quan s'hagin de realitzar actuacions en el subsol, cal disposar d'un equip per a 
la realització de radiografíes prèvies per l'anàlisi dels serveis  (tant per a espais 
com a llocs de treball)

RISC / DEFICIÈNCIA

1170 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F39 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 30 
però no esmentat anteriorment.
CAIGUDA D'ALTURA

COBERTES 
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Contínua
Sense

especificar

E840615054

Impedir o limitar l'accés a la zona perillosa mantenint la porta permanentment 
tancada amb clau (l'accés només s'ha de permetre a personal autoritzat i 
adoptant mesures complementàries de control del risc), d'acord amb la 
instrucció IN/AP/01/2015.

Les cobertes de l'edifici principal no disposen de cap sistema de protecció col·
lectiva contra caiguda d'alçada.

En relació a l'accés i estada a les cobertes per part dels  treballadors 
propis del Departament d'Ensenyament i dels treballadors aliens 
d'activitats pròpies (p.e. personal subaltern de l'Ajuntament):
1.- Es recorda la prohibició, establerta en la Instrucció IN/AP/01/2015, de 
realitzar treballs en alçada consistents en treballs de neteja i/o manteniment de 
les instal·lacions, altres elements i equips que requereixin l'accés a les 
cobertes i/o teulades, per part dels treballadors propis del Departament 
d'Ensenyament i per treballadors aliens d'activitats pròpies, atès que:
             a) Les cobertes no disposen de cap tipus de protecció col·lectiva 
contra el risc de caiguda d'alçada.
             b) Els treballadors propis i el treballadors aliens d'activitats pròpies no 
disposen de la formació suficient i adequada per a la realització de treballs en 
alçada.
2.- Es recorda, pere tant, que els treballadors propis i els treballadors 
d'activitas no pròpies no poden accedir a les cobertes i per tant tampoc poden 
realitzar cap tipus de tasca en elles (com per exemple: recollida de pilotes, 
neteja d'embornals, altres tasques de neteja i/o manteniment, etc.). La 
realització d'aquestes tasques s'ha de fer a través de la contractació dels 
serveis d'empreses especialitzades amb les que s'ha de dur a terme 
l'adequada coordianció d'activitats empresarials. Aquestes empreses han de 
comptar amb treballadors formats i informats per a treballs en alçada i han de 
disposar dels adequats equips i procediments de treball.

En relació a l'accés i estada a les cobertes per part dels treballadors 
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d'empreses alienes d'activitats no pròpies:

1.- L'accés i l'estada en les cobertes per a dur a terme els treballs es podrà 
realitzar sempre que es donin totes les següents condicions simultàniament:
            a) S'ha de realitzar la coordinació d'activitats empresarials amb les 
empreses que realitzin les tasques, utilitzant el Procediment Operatiu        
PO/CE/12/1.2.00 -Procediment operatiu d'activitats no pròpies del 
Departament d'Ensenyament.
            b) S'ha de lliurar a les empreses que realitzin les tasques el present 
informe d'avaluació de riscos.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

03/05/2022
Sense

especificar

E840615054

Tota línia de vida instal·lada en un centre, ha de complir amb: Norma española 
UNE EN 795: Protección contra caídas en altura. Dispositivos de anclaje. 
Requisitos y ensayos.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Contínua
Sense

especificar

E840615054

Per a accedir a zones on hi hagi instal·lada una línia de vida, caldrà disposar 
de la formació adequada i dels mitjans de seguretat associats al seu ús.

RISC / DEFICIÈNCIA

540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un 
objecte que cau.
CAIGUDA D'EINES EN TREBALLAR EN ALÇADA

Lliscament d'eines de les mans durant treballs en altura
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaAlta

E840630083
Qualsevol equip de treball que comporti un risc de caiguda d'objectes o de 
projeccions haurà de estar proveït de dispositius de protecció adequats a 
aquest riscos

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840630083
Realitzar les tasques únicament després d'haver instal·lat proteccions 
perimetrals en tot l'espai i proteccions  en totes les obertures i amb els 
sistemes personals anticaiguda fixes o temporals.

Cal senyalitzar el perímetre amb risc de caiguda de material per tal d'evitar que 
qualsevol que no pertanyi a la tasca realitzada entri dins l'àrea de possible 
caiguda d'objectes. (delimitar perimetralment espai al voltant de bastida, 
plataforma elevadora o escala quan es facin tasques de pintura en alçada. Es 
abalisarà l'espai amb cintes o cons.

RISC / DEFICIÈNCIA

788 - D41.F59 - DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la 
qual es treballa amb la màquina. FACTOR F59 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 50 però no esmentat anteriorment.

ÚS DE CISTELLA ELEVADORA

Risc de pèrdua de control de la cistella elevadora durant l'execució de treballs en altura
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

19/11/2022Baixa
E840630084
Cada equip de treball haurà de estar proveït d’un òrgan d’accionament que 
permeti la seva aturada total en condicions de seguretat. 

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

19/11/2022Baixa

E840630084
Elaborar un procediment normalitzat de treball segur.

Segons indica la NTP 634: Plataformes elevadores mòbils de personal:

Només les persones preparades i autoritzades, majors de 18 anys, estaran 
autoritzades per operar les plataformes elevadores mòbils de personal. Per 
això i abans d'estar autoritzat per utilitzar la plataforma, l'operador ha de:

· Ser format per una persona qualificada sobre els símbols i funcions de 
cadascun dels instruments de control. 

· Llegir i comprendre les instruccions i normes de seguretat recollides 
als manuals de funcionament lliurats pel fabricant. 

· Llegir i comprendre els símbols situats sobre la plataforma de treball 
amb lajuda de personal qualificat.

RISC / DEFICIÈNCIA

1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una 
caiguda.
CAIGUDA D'ALTURA EN TREBALLS EN BASTIDES O PLATAFORMES ELEVADORES

Caiguda des d'altura
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta
E840630085
Durant les tasques en alçada, utilitzar punts de fixació adequats per arnesos 
de seguretat i resguards.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840630085
Realitzar les tasques sobre bastides (que incorporin tots els elements de 
seguretat (peus regulables i adequadament recolzats a terra, arriostrament, 
escales interiors d'accés, plataformes i baranes) o plataformes de treball. 
Evitar la realització de tasques sobre escales manuals

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840630085
En treballs en alçada, adoptar les mesures de seguretat adequades al 
desenvolupament de treball.

No es realitzaran treballs sobre plataforma elevadora sense estar acompanyat 
amb algun operador de plataforma. Durant els treballs que impliquin l'ús de 
plataforma elevadora sempre s'operarà amb arnés fixat a l'estructura de la 
cistella.

Seguir les indicacions del REIAL DECRET 2177/2004, de 12 de novembre, pel 
qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
per els treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 
altura

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

ACCÉS A ESPAIS CONFINATS

Emergència mentre es realitzen activitats en espais confinats
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840616319
Abans d’entrar, s’han d’avaluar les condicions d’explosivitat, contingut d’oxigen 
i toxicitat de l’atmosfera inferior (amb equips de mesura directa) i actuar en 
conseqüència. Feu mesures contínues des de l’exterior sempre que hi hagi 
persones.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa
E840616321
Durant la realització d’operacions en espais confinats, és necessària la 
presència de recursos preventius

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840616322
S’han d’indicar les mesures preventives concretes per adoptar a cada 
intervenció i s’han d’elaborar procediments individualitzats segons el tipus 
d’espai confinat i el treball que calgui fer.

Cal informar quan s'hi fan treballs i donar avís cada 20 minuts, contactant amb 
el responsable de  manteniment

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

MESURES PREVENTIVES

PER LLOCS DE TREBALL CONSIDERATS USUARIS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Contínua
Sense

especificar

E840616248

RECOMANACIONS PER LA DETERMINACIÓ D'USUARIS DE PVD

Seguint la normativa relativa als treballadors usuaris de Pantalles de 
Visualització de Dades (PVD) recollida al Reial Decret 488/1997 de 14 d'abril, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclou 
pantalles de visualització, el director del centre d’acord amb les seves 
competències organitzatives es qui decideix les assignacions de tasques, per 
la qual cosa avaluarà els llocs de treball per determinar si qui l'ocupa és usuari 
de PVD, d’acord amb les següents prescripcions:

• Si superen les 4 hores diàries de treball davant de PVD.

• O si superen 20 hores setmanals de treball efectiu amb aquests 
equips.

Si és així el cas, es farà entrega de l'avaluació i planificació com a usuari de 
PVD a aquest treballador, on queden reflectides les mesures preventives a 
tenir en compte per a l'execució de les seves tasques.

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

ESCALES DE MÀ

Ús d'escala de mà durant l'execució dels treballs
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Anual28/07/2022Moderada

E840612590
Informar i formar als/les treballadors/es sobre la utilització de les escales 
manuals.

Les escales han de ser revisades periòdicament i abans d’utilitzar-les.
Està prohibit utilitzar escales de fusta pintades ja que poden amagar defectes 
importants.
Per evitar que l’escala rellisqui, aquesta haurà de disposar de sistemes de 
fixació a la seva part superior o inferior. En qualsevol cas sempre una altra 
persona aguantarà l’escala des del sòl.
Per a accedir a llocs elevats (murs, parets, etc.) l’escala haurà de 
sobrepassar 1 metre el punt superior de suport, per a garantir un accés 
segur. No s’ha de pujar mai a l’últim graó de l’escala.
Cal pujar a l’escala i baixar-ne sempre de cara a l’escala i agafat amb les 
dues mans.
Les escales només les pot utilitzar una sola persona alhora.
Quan es realitzin treballs a més de 3,5 m d’alçada, el treballador haurà d’anar 
assegurat amb un arnés anticaigudes.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada

E840612590
Mantenir les escales manuals en bones condicions de seguretat: travessers en 
bon estat i sabates antilliscants. Cal revisar-les sovint i no emprar mai una 
escala on s’hagi observat un desperfecte.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada
E840612590
Assegurar que les escales de mà tinguin la resistència i els elements de suport 
i subjecció necessaris per poder-les usar en les condicions requerides,

RISC / DEFICIÈNCIA

1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una 
caiguda.
CAIGUDA EN ÚS D'ESCALES DE MÀ

Fer un ús inadequat de les escales de mà

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840612591
RECOMANACIONS GENERALS:

Cal emprar les escales manuals, seguint les recomanacions de la instrucció 
tècnica, "Treballs en alçada amb la utilització d’escales manuals IT/01/2015", 
consultable a la intranet del Departament a l'espai de prevenció de riscos 
laborals.

Recordeu entre d'altres incorporar les següents recomanacions: 

1- Abans d’utilitzar una escala manual heu d'avaluar el tipus de treball que cal 
fer i estudiar la conveniència de fer servir una escala manual o un altre tipus de 
mitjà. 
2- Per als treballs que impliquin fer esforços i usar les dues mans, treballs a la 
intempèrie en condicions climàtiques desfavorables, amb visibilitat reduïda o 
altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans, com ara bastides, 
plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc. 
3- Quan s’hagi d’accedir freqüentment a un lloc determinat, és millor utilitzar 
una escala fixa. Les escales manuals estan indicades per als treballs de curta 
durada. 
4- Les escales de mà han de sobresortir el forjat o l'extrem superior d'accés en 
almenys un metre.
5- Les escales han de disposar de suport topalls antilliscants de seguretat en 
superior. els extrems inferiors. 
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6- Les escales de fusta no poden estar pintades i es recomanable substituir-les 
per metàl·liques. En cas de conservar-ne cal revisar la seva resistència abans 
d'utilitzar-la, com per exemple les zones de nusos, que els esglaons romanguin 
ben encaixats als puntals, etc..
- No utilitzeu les escales manuals en posició horitzontal perquè serveixin de 
ponts, passarel·les o plataformes. Tampoc s’han d’utilitzar com a suports de 
bastides. 
- No usar les escales de mà per fer treballs a una altura superior als 5 metres i 
tampoc de construcció improvisada. 
- Les escales manuals s’han d’utilitzar d’acord amb el manual d’instruccions del 
fabricant i per a les finalitats per a les quals han estat fabricades. 
- Aquells treballs, que s’han de fer a més de 3,5 metres d’altura des del punt 
d’operació al terra i que requereixen moviments o esforços perillosos per a 
l’estabilitat del treballador o treballadora, només s’han de fer si es disposa d’un 
equip de protecció individual anticaiguda (arnés de seguretat, etc.) o s’adopten 
altres mesures de protecció alternatives. 

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

RISC D'ACCIDENT EN DESPLAÇAMENTS PEL CAMPUS

Risc de perdre el control del vehicle amb que es fan els desplaçaments pel campus, col.lisió amb altres vehicles, atropellaments
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

26/10/2022Baixa
E840616251
Informar als treballadors de que han de respectar la normativa de circulació i 
seguretat vial

RISC / DEFICIÈNCIA

10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

Elaboració de Pla d'autoprotecció: l'òrgan de Gerència indica que aquest Pla es troba en procés d'elaboració.

Identificació de les vies d'evacuació.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

29/05/2022Alta

E840612593
Elaborar i implantar un Manual d’Autoprotecció de l’edifici d’acord amb les 
indicacions del Decret 30/2015.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

29/05/2022Alta

E840612593
Definir vies d'evacuació (senyalitzar-les i deixar-les lliures).
Actualment, no s'identifiquen les vies d'evacuació ni s'aprecia senyalització al 
respecte.

15/06/2022Data impressió:50 / 61 



Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació

01/03/2022

Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Codi Avaluació

PRIORITAT
DATES

PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840612593
Cada any cal revisar/elaborar el pla d'emergència, actualitzar-lo i programar 
activitats formatives, informatives i simulacres d'evacuació.
Tot el personal que accedeixi a les instal·lacions, ha d'estar informat amb 
relació a les mesures a adoptar en cas d'emergència.

RISC / DEFICIÈNCIA

10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

RISC D'INCENDI

Enllumenat d'emergència:
L’enllumenat d’emergència (*). Les instal·lacions destinades a enllumenat d’emergència han d’assegurar, en cas de fallida d’enllumenat normal, la il·
luminació en les locals i accessos fins les sortides, per garantir la seguretat de les persones que evacuen una zona, i permetre la identificació dels 
equips i mitjans de protecció existents.

Les instal·lacions d’enllumenat d’emergència seran conformes a les especificacions establertes en el RBET de Baixa Tensió, aprovat per R.D 842/2002, 
de 2 d’agost i en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-2.

(*) Reial Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra incendis.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Contínua
Sense

especificar

E840616252
Establir un programa de manteniment periòdic de l'enllumenat d'emergència.
Les instal·lacions d’enllumenat d’emergència seran conformes a les 
especificacions establertes en el RBET de Baixa Tensió, aprovat per R.D 
842/2002, de 2 d’agost i en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-2.

(*) Real Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció contra incendis.

RISC / DEFICIÈNCIA

80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.
RISC D'INCENDI

Falta formació referent a com utilitzar els extintors i altres mitjants de protecció contraincendis.

080 - SERVEIS TERRITORIALS03/05/2022
Sense

especificar

E840615058
RECOMANACIONS SOBRE FORMACIÓ EN RISC D'INCENDIS

Formar i ensinistrar al personal en la utilització dels equips de protecció contra 
incendis i en primers auxilis.
La direcció del centre ha de fomentar l'accés al catàleg de Formació que edita 
el Departament d'Educació a començament de cada curs escolar.
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RISC / DEFICIÈNCIA

10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

RISC D'INCENDI

Els extintors han de complir el que marca el R.D. 513/2017.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaSense
especificar

E840615059
A TOTS ELS ESPAIS DE LA RESIDÈNCIA

Garantir en tot moment l’accessibilitat als extintors, mantenir-los sempre en el 
seu lloc, penjats a una alçada entre 0.8 m i 1.20 m en aplicació del R.D. 
513/2017 i  que aquests estiguin en perfectes condicions de funcionament.

Seguint instruccions a la taula I de l'Annex II de la norma UNE 23120, realitzar 
en inspeccions visuals de manteniment cada tres mesos que:

1. Tot extintor està en el lloc que té assignat.

2. Tot extintor és l'adequat al risc a protegir.

3. Els extintors no tenen obstruït l'accés, són visibles i estan senyalitzats 

4. Les instruccions de maneig son clarament llegibles.

5. No presenten mostres aparents de danys.

6. Els extintors amb indicador de pressió es troba a la zona d'operació.

7. L'estat extern de les parts mecàniques sigui l'adequat (filtres, vàlvula, 
mànega, etc.).
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8. No estan trencats o falten els precintes o els taps indicadors d'ús.

9. No han estat descarregats total o parcialment.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Anual03/05/2022Sense
especificar

E840615059
Encarregar a empresa mantenidora autoritzada per a mitjans de protecció 
contra incendis revisions anuals dels extintors i retimbratges cada 5 anys.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Trimestral03/05/2022
Sense

especificar
E840615059
Realitzar inspeccions visuals de manteniment cada tres mesos.

RISC / DEFICIÈNCIA

80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.
Senyalització dels mitjans de protecció contra incendis i dels recorreguts d'emergència i d'evacuació.

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

28/07/2022Moderada

E840612595
Instal·lar senyalització normalitzada dels mitjans de protecció contra incendis i 
dels recorreguts d'evacuació.  
Seguir les indicacions estipulades al Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina 
i al Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 
513/2017).
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaModerada

E840612595
Revisar periòdicament la senyalització fotoluminiscent i substituir-la per una de 
nova quan perdi les característiques de fotoluminiscència

La vida útil dels senyals fotoluminiscents serà la que estableixi el fabricant de 
les mateixes. En el cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es 
considerarà de 10 anys. Un cop passada la vida útil, se substituiran per 
personal especialitzat del fabricant o d'una empresa mantenidora, llevat que es 
justifiqui que el mesurament sobre una mostra representativa, tenint en compte 
la data de fabricació i la seva ubicació, realitzada d'acord amb la norma UNE 
23035-2, aporta valors no inferiors al 80% dels que dicti la norma UNE 
23035-4, en cada moment. La vida útil del senyal fotoluminiscent es comptarà 
a partir de la data de fabricació de la mateixa. Els mesuraments que permeten 
perllongar aquesta vida útil es repetiran cada 5 anys.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840616263

Disposar de tota la informació referent als annexos de la Coordinació 
d'Activitats Empresarials abans d'accedir a fer tasques al Complex

RISC / DEFICIÈNCIA

1600 - DESVIACIÓ D99 - Una altra desviació no codificada en aquesta classificació. FACTOR F99 - Un altre contacte o tipus de lesió no codificat en 
aquesta classificació.

Il·luminació d'emergència.
Recorreguts d'evacuació.
Pla d'emergència.
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100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

ContínuaBaixaE840612596
Establir un programa de manteniment periòdic de l'enllumenat d'emergència.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840612596
Els passadissos que siguin recorreguts d'evacuació no tindran obstacles, 
encara que podran existir elements sortints localitzats en les parets, sempre 
que, excepte en el cas d'extintors, es respecti l'amplada mínima d'1 m. i no es 
redueixi més de 10 cm. l'amplada calculada.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840612596
Actualitzar el pla d'emergència sempre que canviï el personal i comunicar-ho al 
Servei de Prevenció (Art. 20 Llei 31/95 de PRL).

100 - GERÈNCIA COMPLEX
EDUCATIU DE TARRAGONA

Trimestral26/10/2022Baixa

E840612596
Comprovar trimestralment el funcionament del sistema d'enllumenat 
d'emergència observant que estiguin encesos els pilots de senyalització que 
indiquen la presència de xarxa i la càrrega de la bateria. En cas de no 
funcionament, gestionar la reparació de l'anomalia.

RISC / DEFICIÈNCIA

14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball

ÚS DE MAQUINARIA

Relació dels equips i maquinaria de la que es disposa
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaSense
especificar

E840629329
RECOMANACIONS GENERALS EN LA GESTIÓ DELS EQUIPS I EINES DE 
TREBALL:

- Es recomana mantenir l'inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del 
centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on 
s'ubiquen. 

- S'han d’adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de 
conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment

- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. 
Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es 
perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar 
els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.

- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels 
equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el 
registre periòdic de les eines.

- Facilitar als treballadors que hagin d'emprar els equips de treball informació 
escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica 
el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es 
puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza 
realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser 
realitzades per personal autoritzat. 
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaSense
especificar

E840615060
SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZAICÓ D'EQUIPS DE TREBALL I 
EINES:

1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de 
treball subministrats pels fabricants.
2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels 
equips de treball.

RISC / DEFICIÈNCIA

14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball

ÚS D'EPIS

Incompliment de normativa en ús d'Equips de Protecció Individual

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaMolt baixa

E840629229
MESURES SOBRE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Per tal de protegir de manera eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar per sí mateixos o ocasionar riscos addicionals o molèsties 
innecessàries, cal que:

    Responguin a les condicions existents als llocs de treball. Per tant, han de 
protegir eficaçment del risc al qual està exposat el treballador.
    Es tinguin en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques i l'estat de 
salut del treballador. Han de ser, per exemple, de la talla adequada.
    Es puguin adequar al portador, després dels ajustos necessaris. Han de ser, 
si convé, ajustables.
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Molt baixa Contínua 320 - PERSONAL
TREBALLADOR

T839599754
Els treballadors, seguint les instruccions i la formació facilitada per 
l'empresari, han de:

    Utilitzar i cuidar correctament els EPI.
    Col·locar l'EPI, després de la seva utilització, en un lloc adient.
    Informar el superior jeràrquic sobre qualsevol defecte o anomalia 
detectat a l'EPI i que pugui fer que perdi eficàcia protectora.

RISC / DEFICIÈNCIA

14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball

MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I VEHICLES

Manca de manteniment i control dels equips de treball d'empreses externes

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

26/10/2022Baixa

E840616283
Per part de qualsevol empresa contractada per a realitzar tasques al Complex 
Educatiu, cal contractar el  manteniment d'equips/màquines a una empresa 
autoritzada i homologada; està prohibida la reparació dels equips i/o màquines 
per part del personal treballador

Baixa Contínua 320 - PERSONAL
TREBALLADOR

T839599755
L'article 29 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals assigna al 
treballador l'obligació de vetllar per la seva pròpia seguretat i salut a la 
feina i per la d'aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva 
activitat professional. 

En particular, els treballadors d'acord amb la seva formació i seguint les 
instruccions de l'empresari hauran de: 

Utilitzar els equips, màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, 
mitjà de transport i, en general qualssevol altre dispositiu amb què 
desenvolupi la seva activitat,  seguint les indicacions del fabricant pel que 
fa als usuaris. 
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Cal verificar els punts de control indicats pel fabricant corresponents als 
usuaris abans de cada utilització de l'equip, informant al responsable 
directe sobre qualsevol deficiència detectada per a poder ser revisat per 
una empresa mantenidora habilitada.

RISC / DEFICIÈNCIA

8 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE)

RECOLLIDA DE RESIDUS

Gestió dels residus generats per empreseses externes al CET

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840616300
Eliminar els productes realitzant una adequada gestió de residus.

En cas de pertànyer a una empresa externa al Complex, caldrà 
responsabilitzar-se de tots els residus generats. En cas de voler fer ús del 
sistema de gestió intern, caldrà fer-se responsable del pagament d'aquesta 
gestió

RISC / DEFICIÈNCIA

15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

ACCÉS ESPAIS DEL CAMPUS

Accedir per a la realització de tasques específiques sense informar prèviament als responsables de les instal.lacions
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

26/10/2022Baixa

E840616303

Els caps de cada una de les diferents seccions, son els responsables de portar 
el control dels accesos al Complex d'empreses externes al mateix, informant a 
gerència de qualsevol modificació o incidència al respecte.

Informar SEMPRE als responsables de les instal.lacions de les dates previstes 
d'actuació, horari i possible concurrència amb altre personal que no pertanyi a 
les tasques a realitzar.
Habilitar els diferents vehicles per al seu accés per barrera, registrant-los a la 
pàgina web del Campus Educatiu de Tarragona, a l'enllaç:
https://www.campuseducatiudetarragona.cat/campus/vehicles/

Aprovat per:

Audí Gil, Joan Manel

DIRECTOR/A DE SERVEIS
TERRITORIALS

Data: ____________
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Tecnic
Quadre de text
Per aquelles mesures que comportin una despesa elevada, la data prevista d'implementació, restarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i, s'escau, a la normativa vigent en matèria de contractació.
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