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

11/10/2019

Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
Codi Avaluació

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

PERSONAL AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓLLOC DE TREBALL, PROCÉS,
EQUIP, OPERACIÓ

PRIORITAT
DATES

PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

RISC / DEFICIÈNCIA

6 - Risc d'accidents in itinere

Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373925
S’ ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.

· Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la
pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament
d'Educació: Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/
Prevenció de riscos en desplaçaments.

RISC / DEFICIÈNCIA

16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)

Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:

-Situacions d'assetjament sexual
-Assetjament psicològic en l'àmbit laboral
-Agressions físiques, psicològiques, injuries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina)
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373926
Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol 
relacionat amb la situació que heu patit:

· Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució
de situacions d’assetjament sexual

· Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució
de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres
discriminacions a la feina

· Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de
violència envers treballadors dependents del Departament
d’Educació

Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.

També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de 
Riscos Laborals dels Serveis Territorials

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

INFORMACIÓ I FORMACIÓ LLOC DE TREBALL
Falta d'informació i formació dels riscos específics del lloc de treball 
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

Anual29/01/2020Moderada

E840373927
Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la 
següent documentació.

· Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la
fitxa riscos del lloc de treball
Serveis al Personal / Prevenció de Riscos Laborals / Llocs de
treball: riscos i prevenció

· Actuació bàsica d'emergència del centre

· Qualsevol document que determini el document de gestió del centre
que s'aprova cada inici de curs.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840373927
A l'entrega de l'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva,  la direcció del 
centre, pel mitja que consideri oportú, haurà d'informar a tot el personal del 
centre dels riscos que a cada treballador li poden afectar i de les mesures 
preventives planificades per tal d'eliminar, reduir o controlar els riscos avaluats. 
(art. 14, 15, 16 i 18 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de 
Riscos Laborals.)

RISC / DEFICIÈNCIA
1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS
ATENCIÓ PRESENCIAL A L'USUARI
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840373928
Afavorir sistemes de resolució de conflictes interpersonals a través de la 
MEDIACIÓ. Es recomana protocolaritzar i incorporar a les normes de 
funcionament de centre. En el casos de conflictes interpersonals entre 
treballadors i la direcció, comunicar els fets al SERVEI TERRITORIAL, per tal 
que adopti les mesures i unitats encarregades de liderar la mediació.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixaE840373928
Potenciar el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys.

RISC / DEFICIÈNCIA

1461 - D75.F45 - DESVIACIÓ D75 - Entrebancar-se, relliscar (sense caure) mentre es transporta una càrrega o un objecte, fer un moviment en fals. 
FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment)

DESPLAÇAMENTS A PEU
Desplaçaments a peu dins de les instal·lacions del centre

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373929
Senyalitzar el risc de lliscar quan els terres estiguin humits.

No creuar zones senyalitzades amb el risc de lliscar.

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.
CONTACTES ELÈCTRICS I SOBRECÀRREGA
Utilització equips elèctrics durant l'execució de t asques administració.
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa
E840373930
Millorar els sistemes de connexió evitant la sobrecàrrega de la instal·lació i 
fixar el cablejat per evitar que estiguin escampats per terra.

RISC / DEFICIÈNCIA

7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)

RISCOS ERGONÒMICS
USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES

Utilizació ordinador per a l'excució de tasques del  lloc de treball

(Exposició diaria superior a 4 hores o 20 hores set manals)

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373931
Informació/Formació en prevenció de riscos per a usuaris de PVD, en especial 
sobre el bon ús de l’equip de treball i les postures més adequades que 
trobareu a:

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLab
orals/DocumentsInformatius/Treball_pantalles_visualitzacio_dades.pdf

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLab
orals/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf

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.
CAIGUDES AL MATEIX NIVELL
USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES
Ubicació de l'oridinador i el seu cablejat
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa
E840373932
Ubicar els cables de manera que no suposin un obstacle a les zones de pas i/o 
lloc de treball; han de quedar recollits en canals

RISC / DEFICIÈNCIA

1260 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un 
objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil.
USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES
Espai de treball físic on s'ubica l'ordinador.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840373933
Eliminar el mobiliari que redueix l'espai lliure de treball, la taula i la cadira ha de 
tenir les característiques que indica el full del lloc de treball que trobareu a:
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLab
orals/DocumentsInformatius/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatiu
s.pdf

RISC / DEFICIÈNCIA

1790 - POSTURES FORÇADES

POSTURES FORÇADES
USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES
Utilizació ordinador 
(Exposició diaria superior a 4 hores o 20 hores set manals)
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373934
Realitzar una pausa de 5 minuts cada 45 minuts de feina.

Realitzar pauses actives, realitzant tasques que impliquin modificar la postura 
adoptada.

RISC / DEFICIÈNCIA

1800 - MOVIMENTS REPETITIUS

MOVIMENTS REPETITIUS
USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES

Utilizació ordinador (Exposició diaria superior a 4  hores o 20 hores setmanals)

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373935
Realitzar una pausa de 5 minuts cada 45 minuts de feina.

Realitzar pauses actives

RISC / DEFICIÈNCIA

1850 - DISCONFORT LUMÍNIC
DISCONFORT LUMINIC
USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES

Utilizació ordinador (Exposició diaria superior a 4  hores o 20 hores setmanals)
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaMolt baixaE840373936
Garantir 500 lux de nivell d’il·luminació en la zona de treball.

RISC / DEFICIÈNCIA

1860 - DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC
DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC
USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES

Probabilitat d'assolir temperatures superiors o inf eriors a les fixades pel RD 486/1997

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaMolt baixa

E840373937
Assolir el grau òptim del condicionament intern d’aire (ventilació dels locals, 
velocitat de l’aire), de fàcil aplicació i regulació d’acord amb l’establert per la 
normativa vigent (RD 486/97). Velocitat de l’aire: hivern < 0,15 m/s; estiu < 0,25 
m/s

080 - SERVEIS TERRITORIALSContínuaMolt baixa

E840373937
Mantenir les condicions ambientals segons l'Annex 3 del RD 486/97 de 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. La 
temperatura ha d'estar compresa entre 17º i 27º. Es recomana mantenir la 
temperatura a l'hivern entre 21º i 23º, i a l'estiu entre 23º i 25º

RISC / DEFICIÈNCIA

1960 - EXIGÈNCIES COGNITIVES
EXIGÈNCIES COGNITIVES
USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES

Utilizació programes informàtics
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373938
Participar en cursos de formació teòrica i pràctica, per utilitzar amb facilitat els 
programes i aplicacions informàtiques propis de les tasques del personal 
auxiliar d’administració

RISC / DEFICIÈNCIA

170 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid – (desbordament, bolcada) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat.
TASQUES ADMINISTRACIÓ

Cops contra objectes

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840373939
Separar les màquines o equips de treball per aconseguir una distància mínima 
entre els elements més exteriors de 0,80 metres o bé la distància indicada pel 
fabricant quan aquesta sigui major.

RISC / DEFICIÈNCIA

1200 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes 
o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.
TASQUES ADMINISTRACIÓ

Caigudes al mateix nivell
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373940
Les vies de pas han d’estar delimitades  i lliures d’obstacles. S’han d'habilitar 
llocs per a l'emmagatzematge de materials (tant fixos com provisionals) fora de 
les zones de pas.

RISC / DEFICIÈNCIA

1380 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F51 - Contacte amb un agent material tallant (ganivet o 
fulla)
TASQUES ADMINISTRACIÓ

Talls amb objectes/eines

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaMolt baixa

E840373941
Subministrar els estris d'oficina necessaris en funció de les tasques 
assignades a cada lloc de treball.
Subministrar estris d'oficina adequats i amb les suficients garanties de 
seguretat.

RISC / DEFICIÈNCIA

1760 - DESPLAÇAMENT VERTICAL MANUAL DE MATERIALS

TASQUES ADMINISTRACIÓ

Possibles manipulacions petites carregues (arxivado rs, folis,...)
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaMolt baixa

E840373942
Veure la informació sobre els riscos laborals del lloc de treball contingut a la 
fitxa del lloc de treball que trobareu a:

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLab
orals/DocumentsInformatius/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatiu
s.pdf

RISC / DEFICIÈNCIA

1790 - POSTURES FORÇADES

TASQUES ADMINISTRACIÓ

Operacions administratives realitzades assegut cadi ra.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa
E840373943
Evitar postures incòmodes del cos i la mà mantenint alineada la  mà amb 
l’avantbraç, l’esquena recta i les espatlles relaxades

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixaE840373943
Realitzar una pausa de 5 minuts cada 45 minuts de feina

RISC / DEFICIÈNCIA

19 - Risc per embaràs i lactància

Risc per l’embaràs en el lloc de treball
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373944

Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu 
en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres 
Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre  les mesures de protecció de 
l'embaràs segons els criteris de risc establerts.
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