
Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava  Pàg. 1 

 

 

Resum 

En el present ANNEX D. Estudi de Seguretat i Salut es presenten de forma ordenada totes 

les mesures de millora que s’haurien de prendre en l’empresa Ventura i Soler S.L en quant a 

seguretat i salut. 

En primer lloc, s’ha comentat les obligacions, prohibicions i recomanacions en qüestió de 

seguretat que ha de complir una empresa productora de vi i cava (apartat D.1). Aquestes 

s’han extret de la Norma tècnica de producció integrada de vi i cava. 

En segon lloc, s’ha buscat les normes que han de complir en matèria de seguretat 

alimentària les empreses vitivinícoles, tant en la planta productiva com els manipuladors 

d’aliments que hi treballen (apartat D.2). 

En tercer lloc, l’apartat D.3 es centra en les mesures de prevenció de riscos laborals. Aquest 

apartat engloba recomanacions i normes relatives a la planta de producció, prevenció 

d’incendis i anàlisis exhaustiu dels riscos associats a cada lloc de treball, amb les 

conseqüents mesures correctores. 

Com a informació complementària s’ha afegit el punt D.5 que mostra els grups de rètols 

d’avís que s’utilitzen en la indústria. 

Finalment, en l’apartat D.4 s’han extret una sèrie de conclusions i s’ha concretat quines són 

les mesures que s’ha de prendre en referència a tot l’anàlisi que s’ha fet.  

A grans trets s’ha considerat necessari: fer un curs de formació sobre manipulació d’aliments 

i un altre curs sobre salubritat i higiene en indústries alimentàries; Posar rètols d’avís als 

operaris perquè siguin conscients del perill d’algunes operacions o elements; Assegurar que 

cadascun dels operaris entengui els riscos als quals està exposat i que apliqui les mesures 

correctores adients; Posar desaigües per recollir vinasses i instal·lar a prop aixetes amb 

subministrament d’aigua potable per netejar; Construir un recinte on guardar productes 

químics i altres materials perillosos; Enquitranar els accessos a la nau B i també els de la 

planta nova; Instal·lar filtres i detectors de la qualitat de l’aire en l’interior de la planta nova; 

Vetllar perquè el cablejat elèctric de les màquines sigui aeri; Instal·lar detectors de fum 

(iònics), alarma general connectada als bombers i també extintors manuals; Fer un curs de 

formació en prevenció i actuació en incendis; Finalment, faria falta comprar alguns equips de 

protecció individual que no es tenen encara. 
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D.1. Aspectes d’aplicació de la Norma tècnica de 

producció integrada de vi i cava 

En aquest apartat es resumeixen les obligacions, prohibicions i recomanacions per a una 

empresa productora de vi i cava segons la Norma tècnica de producció integrada de vi i 

cava publicada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

de la Generalitat de Catalunya (es pot consultar aquest document en el punt [1] de l’apartat 

de referències bibliogràfiques de la memòria del projecte). També s’ha posat l’apartat 

d’aquest document on es pot trobar més informació o més detall sobre la mesura en qüestió, 

si es que n’hi ha. 

 OBLIGACIONS: 

o Tots els materials que s’usin a les instal·lacions que mantinguin contacte amb 

el producte alimentari han de ser aptes per a ús alimentari, adaptant-se a les 

diferents especificacions i necessitats, segons el Codi Alimentari espanyol i la 

normativa vigent (Apartat D.2.2). 

o Els materials autoritzats seran innocus i no hauran de transmetre als mostos 

o vins propietats nocives ni canviar les seves característiques 

organolèptiques (Apartat D.2.2). 

o Totes les superfícies en contacte directe amb el producte han de ser 

fàcilment accessibles o desmuntables per a la comprovació de l’estat de 

neteja (Apartat D.2.2). 

o Els passadissos es trobaran lliures d’obstacles permanents (Apartat D.3.4). 

o La zona d’elaboració, envasament i manipulació del producte ha d’estar 

perfectament neta i construïda de tal manera que permeti una adequada 

higiene (Apartat D.2.2). 

o A la zona d’embotellament, s’instal·laran elements que impedeixin l’entrada 

d’insectes, com poden ser pantalles protectores (Apartat D.3.1). 

o Totes les instal·lacions hauran de tenir una ventilació adequada, natural o 

mecànica (Apartat D.3.1). 

o Els locals per on circulen els productes hauran d’estar suficientment 

il·luminats per mitjans naturals o artificials. 
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o En el cas d’haver-hi desaigües, es disposarà dels mitjans que permetin 

l’evacuació de les aigües de neteja. Aquests desaigües estaran equipats amb 

els dispositius adequats que evitin el retrocés (Apartat D.2.2). 

o Les superfícies de sòls, parets i sostres hauran de ser sòlides, de durabilitat 

comprovada i fàcils de netejar. Totes les superfícies del terra de la sala 

d’elaboració i celler hauran de tenir un tractament antilliscant. 

o Hi hauran d’haver zones diferents per a l’emmagatzematge de productes i 

d’envasos buits. 

o Els productes químics hauran d’estar emmagatzemats en un lloc que es 

pugui tancar i estigui degudament senyalitzat. L’accés al lloc 

d’emmagatzemar els productes químics així com la seva manipulació serà 

restringit al personal designat per l’empresa (Apartat D.2.2). 

o Els productes de neteja han de ser adequats per a la finalitat perseguida i 

hauran d’estar autoritzats per al seu ús en la indústria alimentària i guardats 

en un local específic amb la resta d’utensilis de neteja (Apartat D.2.2). 

o Els productes químics emmagatzemats aniran degudament etiquetats i 

hauran de tenir autorització per al seu ús en la indústria alimentària. 

o Els cellers han de comprovar que a totes les etapes de producció, 

transformació i distribució del raïm, el vi i el cava, que estiguin sota el seu 

control, compleixen els requisits d’higiene que estableix el Reglament 

852/2004 i modificacions posteriors (Apartat D.2.2). 

o Utilitzar màquines i eines en bon estat, que siguin segures i amb els mitjans 

de protecció adequats (resguards, dispositius de seguretat, etc.). A més, han 

d’estar emmagatzemades en un lloc adequat (Apartat D.3.1). 

o Donar instruccions als treballadors i les treballadores que, en cas de patir 

malalties de transmissió alimentària, o estar afectats, entre altres patologies, 

de ferides infectades, infeccions cutànies o diarrees, han d’informar la 

direcció (Apartat D.2.1). 

o Disposar de farmacioles de primers auxilis accessibles per als treballadors de 

l’empresa. 

o Fomentar la formació del personal en matèria de bones pràctiques d’higiene i 

seguretat alimentària, i conservar un registre de les activitats formatives que 

ha impartit la persona operadora o una entitat externa autoritzada (Apartat 

D.2.1). 
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o Utilitzar les senyalitzacions que preveu la legislació vigent (Apartat D.5). 

o Al magatzem de productes químics han de ser presents, de manera 

accessible i llegible, les normes generals d’actuació en cas d’intoxicació i 

vessament accidental, i és obligatori disposar dels números de telèfon de 

l’Institut de Toxicologia i d’altres organismes que puguin ser competents en 

aquesta matèria. 

 PROHIBICIONS: 

o Utilitzar equipaments amb esquerdes, rovells o zones mortes en les quals 

s’acumulin substàncies o productes elaborats a què no arribin les solucions 

de neteja (Apartat D.2.2). 

o S’evitarà l’emmagatzematge de materials de rebuigs o deixalles a la zona de 

manipulació (Apartat D.2.2). 

o Utilitzar carretons de gasoil dins del celler durant el procés d’embotellament o 

degorjat del cava o el vi (Apartat D.2.2). 

 RECOMANACIONS: 

o S’utilitzarà de forma general acers inoxidables que resisteixin l’atac de 

detergents i solucions esterilitzadores (Apartat D.2.2). 

o Les separacions entre màquines o d’aquestes amb les parets seran com a 

mínim de 45 cm. 

o En tota instal·lació, tubs, vàlvules, dipòsits, etc. s’haurà d’assegurar que 

l’escorregut per gravetat sigui total (Apartat D.2.2). 

o Les parets de la planta estaran pintades (un mínim de 2 m d’alçada) amb 

pintura impermeable i que es netegi amb facilitat. Anàlogament cal que el 

terra sigui llis i sense porus que permetin una neteja bona (amb tractament 

antilliscant). 
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D.2. Seguretat Alimentària 

D.2.1. Deures i prohibicions dels manipuladors d’aliments 

Segons el Reglament CE 852/2004 els treballadors de les industries de l’alimentació han 

d’assumir que les operacions que realitzen tenen una enorme importància en relació a les 

qualitats sanitàries dels productes alimentaris i en definitiva de la salut dels consumidors. 

Per tant, a més d’extremar la higiene personal, hi ha una sèrie d’hàbits i pautes de conducta 

que han de tenir sempre presents. 

Els manipuladores d’aliments han de (Resum aplicat a l’empresa Ventura i Soler S.L de 

l’Article 3.1 del Real Decret 202/2000): 

 Rebre formació en higiene alimentària (capítol XII, RE CE 852/2004). 

 Complir les normes d’higiene en quant a actituds, hàbits i comportament. 

 Conèixer i complir les instruccions de treball establertes per l’empresa per garantir 

la seguretat i salubritat del vi o el cava. 

Els manipuladors d’aliments durant els dies d’embotellament de cava o vi i els de degorjat 

del cava han de (Resum aplicat a l’empresa Ventura i Soler S.L de l’Article 3.1 del RD 

202/2000): 

 Mantenir un grau elevat d’higiene personal, portar una roba neta i d’ús exclusiu i 

adequat al lloc de treball (capítol VIII, RE CE 852/2004). 

 Cobrir-se els talls i les ferides amb embenats impermeables apropiats. 

 Rentar-se les mans amb aigua i sabó o desinfectant adequat, tantes vegades com 

ho requereixin les condicions de treball i sempre abans d'incorporar-se al seu lloc, 

després d'una absència o després d'haver realitzat activitats alienes a la seva 

específica. 

Els manipuladors d'aliments durant l’embotellament de cava o vi i el degorjat del cava no 

podran (Resum aplicat a l’empresa Ventura i Soler S.L de l’Article 3.2 del RD 202/2000): 



Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava  Pàg. 9 

 

 

 Fumar, mastegar xiclet, menjar en el lloc de treball, esternudar o tossir sobre els 

aliments ni realitzar qualsevol altra activitat que pugui ser causa de contaminació 

dels aliments (com fer pols, moure el toro dièsel per l’interior de la nau, etc.). 

 Dur posats objectes personals que puguin entrar en contacte directe amb els 

aliments o caure a l’interior de màquines o tines, com anells, polseres, rellotges o 

altres objectes. 

Es vol remarcar que el Real Decret 202/2000 ha estat derogat i que actualment és 

d’aplicació únicament el Reglament CE 852/2004. Tot i així, en aquest estudi de seguretat 

alimentària s’han utilitzat alguns articles de l’esmentat Real Decret per complementar el 

paper dels manipuladors d’aliments a l’empresa Ventura i Soler S.L. 

D.2.2. Aspectes d’aplicació del RE CE 852/2004  

A part dels deures i prohibicions dels manipuladors (operaris) de l’empresa, el Reglament 

CE 852/2004 també estableix altres normes sanitàries que s’ha aplicat pel cas de Ventura i 

Soler S.L i són les següents: 

 Utilitzar sempre que es pugui màquines, tubs i útils o eines (en contacte amb el vi 

o el cava) que siguin o estiguin revestits d’acer inoxidable que és un material molt 

adequat per el treball amb líquids oxidants o àcids (prevé la corrosió i és de fàcil 

neteja i desinfecció amb aigua o productes químics). Això permetrà allargar la 

vida útil de les màquines i les instal·lacions. 

 Es millor no compartir màquines entre els productes vi i els productes cava ja que 

hi podria haver contaminació creuada entre ells. Per això és molt important, a part 

de fer independents les línies de vi i de cava, el rentat i desinfectat correcte de 

totes les tines i màquines després d’haver-les usat (capítol V, RE CE 852/2004). 

 Cal adquirir tines amb fàcil drenatge (esquerra de la Figura 2.1), o si no cal fer-ne 

una neteja exhaustiva en acabar el procés d’embotellament. També cal canviar 

els tubs fixos entre màquines (alguns són mànegues de goma) per tubs rígids i 

donar-los pendent positiva per facilitar el drenatge (dreta de la Figura 2.1). 
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 Cal anar amb compte amb els productes químics usats per desinfectar ja que han 

de ser adequats i acceptats per treballar amb productes alimentaris, a més s’ha 

de crear un recinte apartat del lloc de manipulació d’aliments per a guardar-los 

(punt 10, capítol I, RE CE 852/2004).  

 Posar desaigües sota de la línia de producció per extreure vinasses (pèrdues 

liquides d’origen vitivinícola)  de possibles ruptures d’ampolles o pèrdues en tines 

o tubs. S’ha pensat en instal·lar una plataforma elevada que faci un pendent de l’1 

o el 2 % cap al centre on hi hauria desaigües. Serviria per posar-hi les màquines 

que treballen amb líquids a sobre i que així, una fuga no es pugui propagar per 

tota la nau. De totes maneres caldria també tenir a mà mànegues amb 

subministrament d’aigua potable i amb suficient pressió per netejar qualsevol fuga 

i mantenir la salubritat de la planta (capítols VI i VII, RE CE 852/2004).  

 El Reglament CE 852/2004 no ho demana però si es pot s’ha d’adquirir màquines 

i material amb certificat higiènic (hi ha diferents certificacions segons el tipus 

d’activitat alimentària o el país, per exemple: la EHEDG (UE), la QHD-VDMA 

(Alemanya), la NSF (USA) o la 3-A Sanitary Standards (USA)) sobretot és 

important per les màquines que estan en contacte directe amb el vi o el cava. 

També és important en la selecció de màquines els criteris de seguretat general 

(veure també Nota Tècnica de Prevenció, NTP 235, sobre seguretat i selecció de 

màquines). 

Figura 2.1 Tines (esquerra) i els tubs (dreta) que faciliten el drenatge del líquid 
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D.3. Prevenció de Riscos Laborals 

D’acord amb l’article 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, relatiu a la 

informació i participació dels treballadors, l’empresa o l’empresari ha d’adoptar les mesures 

adequades perquè tots els treballadors de la seva empresa rebin les informacions pertinents 

sobre: 

a) Els riscos de seguretat i salut dels treballadors, tant aquells que afecten al conjunt de 

l’empresa com els que afecten a un lloc de treball concret. 

b) Les mesures y activitats de protecció que cal dur a terme per prevenir aquests 

riscos. 

c) Així com les mesures que han d’adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra 

incendis i evacuació dels treballadors. 

A més d’acord amb l’article 19 de la Ley de Prevención  de Riesgos Laborales, una de les 

obligacions de l’empresari es garantir que tots els treballadors rebin una formació adequada 

i suficient en matèria preventiva. Els requisits de la formació segons l’article 19 són: 

a) “La formació impartida tindrà caràcter teoricopràctic i estarà centrada específicament 

en el lloc de treball o en funció  de cada treballador” 

b) “S’adaptarà a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres de nous, repetint-se 

periòdicament si fos necessari”  

c) “S’impartirà tant en el moment de la contractació, independentment de la modalitat o 

duració d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que és duen a 

terme o s’introdueixin noves tecnologies o equips” 

d) “Serà impartida, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball, o en el seu 

defecte, en altres horaris però sempre amb el descompte del temps invertit” 

e) “Es podrà impartir per medis propis, o contractant serveis externs, no recaient en cap 

cas el seu cost sobre els treballadors” 

Les mesures que caldria adoptar en qüestió de seguretat, tant general en l’empresa com 

pels treballadors i els llocs de treball es mostren en els punts següents: 
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D.3.1. Aspectes de prevenció a partir de les Notes Tècniques 

de Prevenció (NTP) 

Les Notes Tècniques de Prevenció (NTP) són unes recomanacions que estableixen sobre 

diferents aspectes de la seguretat laboral. Aquestes recomanacions estan formulades per 

l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) que és un òrgan competent 

del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Totes les NPT que s’anomenen en aquest 

document es poden consultar a la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en 

el Treball (trobareu l’enllaç URL a l’apartat de bibliografia de la memòria, referència 

bibliogràfica [14]). A partir d’aquestes notes tècniques s’han detectat les millores que 

s’expliquen a continuació: 

 Caldria enquitranar tota la carretera d’accés a la planta nova i reenquitranar 

l’entrada a la nau B ja que s’ha de transportar palets amb productes d’una nau a 

l’altra i cal que el terreny estigui en condicions per passar tant amb toros, amb 

transpalets com amb camions (veure NTP 713, 714 i 715 que parla de seguretat i 

utilització de transpalets elevadors automotors i la NTP 319 que parla sobre 

transpalets manuals). 

 Milloraria la seguretat per possible atrapament el fet de posar tanques de 

seguretat al voltant del carril per on circulen les ampolles o si més no es podria 

posar cartells i senyals visuals o acústics per marcar que està en funcionament 

(veure NTP 089 sobre cintes transportadores de material). 

 Finalment tractant-se d’una empresa que treballa amb naus a baixes 

temperatures i humitats altes, per el procés de maduració del cava, cal tenir en 

compte la qualitat de l’aire a l’interior d’aquestes plantes per això caldria fer 

avaluacions periòdiques de la qualitat de l’aire interior (veure NTP 358, 335 i 488 

qualitat de l’aire i formació de fongs). 

D.3.2. Aspectes de prevenció a partir de les Guies Tècniques 

de l’INSHT 

Les Guies Tècniques de l’INSHT són unes normes tècniques que surten associades i per 

complementar alguns Reglaments o Reals Decrets i que tenen en compte  la vessant 

tècnica. Aquestes recomanacions estan formulades per l’Institut Nacional de Seguretat i 

Higiene en el Treball (INSHT) que és un òrgan competent del Ministeri de Treball i Seguretat 
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Social. Totes les Guies tècniques de l’INSHT que s’anomenen en aquest document es 

poden consultar a la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball 

(trobareu l’enllaç URL a l’apartat de bibliografia de la memòria, referència bibliogràfica [15]). 

A partir d’aquestes guies tècniques s’han avaluat les necessitats concretes de l’empresa de 

vins i caves Ventura i Soler S.L.: 

 Segons el RD 773/1997 que és pot trobar en la guia tècnica Equipos de 

protección individual, cal utilitzar quan calgui, segons el tipus de feina i en menor 

o major mesura els equips de protecció individual EPI (roba protectora, casc, 

màscara anti-pols, màscares anti-gas, protectors auditius, ulleres anti-impacte, 

guants o calçat de seguretat).  

 Els EPI que es necessiten més en el cas de l’empresa Ventura i Soler S.L. són:  

o El calçat de seguretat per tots els treballadors 

o Els guants de seguretat per a tots els treballadors (l’enòleg necessita guants 

especials per manipular productes químics)  

o El casc per els treballadors del magatzem que apilen els palets 

o Els protectors auditius per els treballadors que estan davant de les 

màquines (per llei és obligatori posar-se auriculars quan es rep una 

exposició diària equivalent a 85 dB o una exposició pic de 137 dB, tot i que 

l’empresa està obligada a subministrar protectors auditius als treballadors a 

partir del 80 dB d’exposició diària equivalent o dels 135 dB de pic tal i com 

es pot llegir en el Real Decret 286/2006). 

o La màscara per l’enòleg i els treballadors que han de netejar i desinfectar 

tines amb productes químics. 

 Segons el RD 487/1997 que és pot trobar en la Guia tècnica para la manipulación 

manual de cargas, cal evitar que els operaris belluguin càrregues de forma 

manual, la llei diu que el mai s’ha d’aixecar càrregues superiors a 25 kg que 

corregit a un 95% de la població s’hauria de reduir a 15 kg. No obstant això, si es 

imprescindible haver d’aixecar pesos de fins a 15 kg del terra cal fer-ho sempre 

amb l’esquena recta i amb la flexió dels genolls i a poder ser s’ha de transportar a 

l’altura de la cintura que és el punt on es pot carregar més pes. Cal dir que en 

aquest aspecte l’empresa Ventura i Soler S.L ha millorat molt en els últims anys ja 

que ha fet cursos de seguretat en el lloc de treball, cursos de manipulació i 
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apilament de palets i cursos de conducció i seguretat de transpalets elèctrics i 

toros elevadors. 

 En quant a la Guia técnica para la prevención de riesgo electrico que fa extensible 

el RD 614/2001, caldria que el cablejat elèctric, tant de màquines com 

d’il·luminació, fos aeri a una altura mínima de 2 metres per evitar contacte amb 

líquids i a més permetre el pas del personal. També cal que totes les màquines 

disposin d’un botó que les desconnecti de la font d’energia i a més les màquines 

han de disposar de connexió a terra per evitar contactes indirectes amb la 

carcassa de la màquina (requisits que ja és compleixen). A més cal que tota 

reparació elèctrica o mecànica es faci amb la màquina parada o desconnectada. 

 Del punt anterior també cal que l’empresa tingui les instal·lacions elèctriques ben 

dimensionades i amb un bon manteniment. Donat que les naus industrials de 

Ventura i Soler són de construcció recent (del 2006) el cablejat, el disseny de les 

instal·lacions elèctriques, la presa de terra, els magnetotèrmics, l’interruptor de 

control de potencia i els interruptors generals automàtics estan en bon estat i no 

necessiten canvis. Tot i això, ja que hi haurà un increment de superfície (més 

potència d’il·luminació i climatització) i també més potència en màquines caldria 

una augment de la potència contractada i una conseqüent revisió de la càrrega de 

les línies. 

D.3.3. Prevenció d’Incendis 

 En quant a la protecció contra incendis caldria instal·lar sistemes de detecció 

d’incendis el pac més efectiu considerant el balanç qualitat preu és posar 

detectors iònics de fum (1 cada 60 m2 com a mínim) a més d’una alarma general i 

telèfon de connexió directe amb les bombers (veure NTP 40, 215 i 41 sobre 

detecció i alarmes d’incendis). Caldrà una revisió anual exhaustiva dels aparells 

per part d’una empresa externa. 

 A part també caldria instal·lar dispositius manual d’extinció, com ara extintors (que 

ja hi són però que s’haurien de distribuir millor) així com formar els treballadors 

perquè els sàpiguen utilitzar (veure NTP 536 referent a utilització d’extintors). 
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 Per últim ja es disposa d’un pla d’emergència contra incendis i d’un pla 

d’evacuació però tot i així fa falta que els treballadors el coneguin per saber com 

han d’actuar (veure NTP 45 i 884 sobre plans d’emergència i evacuació). 

 També cal anar amb compte amb les bombones de gas Biogón
®
 (20-40% CO2 i 

80-60% N2) perquè tot i ser un gas inert i oxidant, és a dir que no alimentaria el 

foc, cal tenir en compte que si s’arribés a altes temperatures la pressió interior 

podria fer expolsionar la bombona. Per tant cal tenir el gas en un recinte especial i 

a més les bombones han de tenir els corresponents símbols per identificar la 

perillositat del gas i els operaris la formació adient (veure NTP 198 referent a 

identificació d’ampolles i la NTP 397 sobre els riscos genèrics de la utilització de 

bombones de gas). 

D.3.4. Riscos associats als llocs de treball i mesures 

correctores 

En compliment de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cal informar als 

treballadors de l’empresa dels riscos derivats dels seus llocs de treball, i a més cal informar-

los de les mesures correctores que han de complir en els seus respectius llocs de treball per 

tal de reduir la probabilitat de patir un accident laboral. 

La finalitat d’aquest document és que el treballador conegui els riscos als que pot estar 

exposat en el seu lloc de treball i en conseqüència adopti les mesures necessàries a fi de 

millorar les seves condicions de treball. 

A l’empresa Ventura i Soler S.L hi ha tres tipus de llocs de treball que tenen responsabilitats 

a la planta productora: 

1. Emmagatzemador de palets i ampolles: Responsable d’emmagatzemar productes 

(palets amb ampolles buides, palets amb ampolles plenes, palets amb caixes, etc.). 

També és especialista en conducció de toros elevadors, transpalets elèctrics o 

manuals  (Taula 3.1). 

2. Controlador de màquines: Responsable del bon funcionament de les màquines 

durant el funcionament. Especialista en el funcionament de les màquines i amb 

coneixements de mecànica per resoldre averies lleus (Taula 3.2). 

3. Enòleg: Responsable de fer les proves al laboratori i decidir les quantitats de 

productes o matèries primes que cal utilitzar per fer el cava. Especialista en 

productes químics i reaccions químiques que es donen en el vi i el cava (Taula 3.3). 



Pàg. 16  ANNEX D. Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

Ara en les següents taules es pretén mostrar tots els riscos potencials a què estan 

subjectes aquests llocs de treball i també s’han enumerat possibles solucions o mesures 

per resoldre o atenuar aquests riscos: 

Lloc de Treball: Emmagatzemador de palets i ampolles 

RISCOS MESURES CORRECTORES 

Caiguda al mateix nivell de 

terra  (degut a obstacles, 

brutícia, líquids al terra...) 

 Assecar immediatament líquids, grassa o brutícia que hi pugui haver al terra, o comunicar-

ho al personal responsable. 

 Evitar passar per terres humits. 

 Evitar col·locar objectes, eines, cables, ... en zones de pas. 

 Mantenir ordenat i net el lloc de treball. 

 Delimitar les zones d’emmagatzematge. 

Caiguda a diferent nivell 

durant la utilització d’escales 

manuals 

 Cal inspeccionar les escales abans de realitzar un treball i comunicar-ho si no està en 

condicions. 

 El recolzament inferior en el terra es farà sobre superfícies sòlides 

 Revisar que els suports inferiors de l’escala disposen de sabates antilliscants. 

 No s’utilitzaran elements estranys (bidons, caixes, cadires, etc.) per substituir una escala. 

 No adoptar posicions forçades per arribar a posicions llunyanes, s’ha de moure l’escala. 

 Mai dos operaris poden utilitzar una escala a la vegada. 

 No s’ha de pujar amb pesos que comprometin la seguretat del treballador. 

Pèrdua del control de 

l’apilador de caixes durant 

l’operació de transport de 

càrregues per causes 

humanes  

 Construir correctament les càrregues, palets o elements de forma que siguin solides i no 

es desmuntin durant el transport. 

 Ubicar correctament la càrrega en l’apilador. 

 Garantir la bona visibilitat i il·luminació. 

 Conduir prudentment evitant canvis sobtats de direcció o velocitat i girs tancats. 

Riscos per cops i 

atrapaments de les 

extremitats degut a un mal ús 

del transpalet manual 

 Cal usar a l’hora de manejar el transpalet els equips de protecció necessaris (calçat de 

seguretat i guants en alguns casos). 

 La conducció del transpalet es realitzarà per personal format en cursos de seguretat i 

utilització del transpalet.. 

 Cal conduir estirant el transpalet i estant a dreta o esquerra del recorregut que segueix. 

 Evitar l’ús del transpalet en pujades o baixades pronunciades. 

Risc de sobreesforç durant 

l’ús del transpalet manual 

 Mantenir les superfícies per on s’ha de circular en bon estat, netes i lliures d’obstacles . 

 Respectar la capacitat màxima de càrrega del transpalet indicada pel fabricant. 

 Fer un manteniment adequat del transpalet (greixar les parts mòbils) . 

 Evitar l’ús del transpalet en pujades o baixades pronunciades. 

Risc de xocs o col·lisions  Verificar que la visibilitat sigui la màxima encara que el toro o el transpalet estigui carregat. 

 Mantenir la superfície neta, plana i lliure d’obstacles. 

 No passar per zones amb espai de gir insuficient. 

 Prendre especial atenció als creuaments i portes. 
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Caiguda d’objectes de les 

prestatgeries en operacions 

de manipulació d’aquests 

 La manipulació d’objectes haurà de realitzar-se amb la màxima prudència. 

 L’emmagatzematge dels objectes es realitzarà sempre respectant els límits perimetrals de 

les prestatgeries. 

 Les càrregues han d’estar ben lligades i solides, sobretot quan s’han d’elevar les 

càrregues a altura. 

 Cal posar-se casc quan es manipulen objectes a altura 

Contactes elèctrics directes i 

indirectes 

 Supervisar periòdicament la correcta protecció dels elements en tensió, així com la 

instal·lació elèctrica i la presa de terra. 

 Tancar correctament els quadres elèctrics i garantir-ne l’estanquitat. 

 No usar aparells elèctrics deteriorats (els endolls en mal estat, els bornes rovellats, ...). 

 No usar aparells elèctrics amb les mans mullades o sobre superfícies humides. 

 Desconnectar o desendollar els equips abans de realitzar qualsevol operació de 

manteniment o reparació, cal desendollar estirant l’endoll no pas el cable. 

 Mai s’utilitzaran cables empalmats, en el cas de necessitar més llargada de cable, 

s’utilitzaran allargadors adequats amb endolls adequats.  

 En cas d’avaria o de dubte cal avisar a un electricista abans de provar solucions 

improvisades. 

 No sobrecarregar les línies elèctriques, revisar periòdicament els cables i les connexions. 

Fatiga física degut a 

l’adopció de postures 

inadequades en la realització 

de les feines 

 Evitar mantenir els braços per damunt del nivell de les espatlles. 

 Alternar feines en les que hi estiguin implicats grups musculars diferents. 

 Evitar postures que impliquin flexió del tronc cap endavant y girs laterals. 

 S’evitarà mantenir la mateixa postura durant llargs períodes. Si es possible s’ha d’alternar 

les postures dret i assentat. 

Trastorns dorso-lumbars 

degut a manipulació 

indeguda de càrregues en la 

realització de feines diverses 

 Com a norma general s’ha d’evitar carregar pesos manualment (sobretot superiors a 

15kg). 

 L’aixecament d’una càrrega es realitzarà mantenint l’esquena recta i flexionant els genolls. 

 No s’ha d’aixecar una càrrega per sobre de la cintura en un sol moviment. 

 Si el pes és excessiu s’elevarà la càrrega entre dues persones o encara millor amb algun 

aparell mecànic. 

 Sempre que sigui possible s’utilitzaran ajudes auxiliars (carros, palanques, ...) per moure 

les càrregues. 

 Intentar moure manualment el mínim de càrrega possible, dividint la càrrega en parts més 

petites. Les càrregues s’ha de portar sempre que es pugui amb les dues mans. 

 No girar el tronc mentre es porti una càrrega (fer els girs amb els peus). 

 La càrrega sempre es mantindrà el més pròxima possible al cos i a l’altura de la cintura. 

 Els braços han d’estar estirats sense fer força, mantenint les càrregues suspeses, no pas 

elevades. 

 Per empènyer algun objecte, hem d’aprofitar el pes del cos, empenyent amb els braços 

estirats i bloquejats per transmetre íntegrament tot el pes. 
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Risc d’incendi en l’edifici  No situar material combustible a la vora de possibles focus de calor o ignició. 

 Apagar les cigarretes en cendrers d’aigua o sorra, els cendrers han d’estar fora de la 

planta de producció. 

 Respectar la prohibició de fumar en determinades àrees. 

 Notificar les àrees on els treballadors poden fumar. 

 Desendollar els equips una vegada finalitzada la jornada laboral. 

 No tirar burilles ni buidar els cendrers a la paperera. 

 Mantenir en bon estat d’ordre i neteja el lloc de treball. 

 Senyalitzar els materials combustibles o comburents i emmagatzemar-los en recintes 

habilitats. 

Possible dificultat en el 

control inicial d’un incendi 

que pogués originar-se en 

l’empresa 

 No situar objectes que poguessin dificultar la visibilitat dels aparells d’extinció (extintors, 

mànegues d’aigua, ...). 

 Comunicar al responsable possibles anomalies detectades en els aparells d’extinció i 

detecció. 

 Realitzar revisions periòdiques dels aparells d’extinció d’incendis (revisió visual, si cal per 

part de companyia externa). 

 Realitzar revisions periòdiques dels sistemes de detecció d’incendis (prova in situ, si cal 

per part de companyia externa). 

 Conèixer la situació dels extintors i mànegues així com el seu funcionament. 

 Cal que els aparells d’extinció d’incendis estiguin senyalitzats amb rètols fluorescents. 

Possible dificultat davant una 

possible evacuació de l’edifici 

 Les sortides d’emergència han d’estar lliures d’objectes o vehicles en tot moment. 

 Comunicar al responsable possibles anomalies en les sortides d’emergència. 

 Cal que les sortides d’emergència estiguin senyalitzades inclús en cas de fallada del 

subministrament d’energia. 

 Tenir localitzada visualment la sortida d’emergència més propera al seu lloc de treball 

 Conèixer el pla d’emergència de l’edifici i complir-lo quan sigui necessari. 

 Seguir les instruccions del responsable en aquell moment. 

Risc per malalties 

respiratòries degudes a l’aire 

interior i la poca ventilació 

 Cal avisar al responsable si es localitzen fongs a la paret o olors estranyes en la planta. 

 Cal ventilar periòdicament la planta sobretot el magatzem de maduració (seria convenient 

disposar d’aparells de ventilació, tals com ventiladors o aires condicionats). 

 En cas de tenir una malaltia respiratòria o ser propens a adquirir-les, cal explicar-ho a 

l’empresa. 

  

Taula 3.1 Riscos associats a la feina d’emmagatzemador de palets i mesures correctores 
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Lloc de Treball: Controlador de màquines 

RISCOS MESURES CORRECTORES 

Caiguda al mateix nivell de 

terra  (degut a obstacles, 

brutícia, líquids al terra...) 

 Assecar immediatament líquids, grassa o brutícia que hi pugui haver al terra, o 

comunicar-ho al personal responsable. 

 Evitar passar per terres humits. 

 Evitar col·locar objectes, eines, cables, ... en zones de pas. 

 Mantenir ordenat i net el lloc de treball. 

 Delimitar les zones d’emmagatzematge. 

Caiguda a diferent nivell durant 

la utilització d’escales manuals 

 Cal inspeccionar les escales abans de realitzar un treball i comunicar-ho si no està en 

condicions. 

 El recolzament inferior en el terra es farà sobre superfícies sòlides 

 Revisar que els suports inferiors de l’escala disposen de sabates antilliscants. 

 No s’utilitzaran elements estranys (bidons, caixes, cadires, etc.) per substituir una escala. 

 No adoptar posicions forçades per arribar a posicions llunyanes, s’ha de moure l’escala. 

 Mai dos operaris poden utilitzar una escala a la vegada. 

 No s’ha de pujar amb pesos que comprometin la seguretat del treballador. 

Pèrdua del control de l’apilador 

de caixes durant l’operació de 

transport de càrregues per 

causes humanes  

 Construir correctament les càrregues, palets o elements de forma que siguin solides i no 

es desmuntin durant el transport. 

 Ubicar correctament la càrrega en l’apilador. 

 Garantir la bona visibilitat i il·luminació. 

 Conduir prudentment evitant canvis sobtats de direcció o velocitat i girs tancats. 

Riscos per cops i atrapaments 

de les extremitats degut a un 

mal ús del transpalet manual 

 Cal usar a l’hora de manejar el transpalet els equips de protecció necessaris (calçat de 

seguretat i guants en alguns casos). 

 La conducció del transpalet es realitzarà per personal format en cursos de seguretat i 

utilització del transpalet.. 

 Cal conduir estirant el transpalet i estant a dreta o esquerra del recorregut que segueix. 

 Evitar l’ús del transpalet en pujades o baixades pronunciades. 

Risc de sobreesforç durant l’ús 

del transpalet manual 

 Mantenir les superfícies per on s’ha de circular en bon estat, netes i lliures d’obstacles . 

 Respectar la capacitat màxima de càrrega del transpalet indicada pel fabricant. 

 Fer un manteniment adequat del transpalet (greixar les parts mòbils) . 

 Evitar l’ús del transpalet en pujades o baixades pronunciades. 
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Contactes elèctrics directes i 

indirectes 

 Supervisar periòdicament la correcta protecció dels elements en tensió, així com la 

instal·lació elèctrica i la presa de terra. 

 Tancar correctament els quadres elèctrics i garantir-ne l’estanquitat. 

 No usar aparells elèctrics deteriorats (els endolls en mal estat, els bornes rovellats, ...). 

 No usar aparells elèctrics amb les mans mullades o sobre superfícies humides. 

 Desconnectar o desendollar els equips abans de realitzar qualsevol operació de 

manteniment o reparació, cal desendollar estirant l’endoll no pas el cable. 

 Mai s’utilitzaran cables empalmats, en el cas de necessitar més llargada de cable, 

s’utilitzaran allargadors adequats amb endolls adequats.  

 En cas d’avaria o de dubte cal avisar a un electricista abans de provar solucions 

improvisades. 

 No sobrecarregar les línies elèctriques, revisar periòdicament els cables elèctrics i les 

connexions. 

Fatiga física degut a l’adopció 

de postures inadequades en la 

realització de les feines 

 Evitar mantenir els braços per damunt del nivell de les espatlles. 

 Alternar feines en les que hi estiguin implicats grups musculars diferents. 

 Evitar postures que impliquin flexió del tronc cap endavant y girs laterals. 

 S’evitarà mantenir la mateixa postura durant llargs períodes. Si es possible s’ha 

d’alternar les postures dret i assentat. 

Risc d’atrapament 

d’extremitats o lesions durant 

l’operació amb màquines  

 No portar corbates, ni bufandes, ni complements que sobresurtin del cos i puguin 

enganxar-se amb elements mòbils d’una màquina tals com engranatges o cadenes. 

 No obrir les portes de seguretat d’una màquina mentre està funcionant (en cas que no 

sigui de parada automàtica). 

 No reparar averies mentre la màquina està funcionant, primer cal desconnectar-la o 

desendollar-la. 

 No extreure ampolles defectuoses de la línia sense l’ajuda dels guants (sobretot si s’ha 

trencat i cal extreure’n els vidres). 

 En cas de quedar enganxat prémer parada d’emergència de la màquina i demanar 

ajuda. 

Trastorns dorso-lumbars degut 

a manipulació indeguda de 

càrregues en la realització de 

feines diverses 

 Com a norma general s’ha d’evitar carregar pesos manualment (sobretot superiors a 

15kg). 

 L’aixecament d’una càrrega es realitzarà mantenint l’esquena recta i flexionant els 

genolls. 

 No s’ha d’aixecar una càrrega per sobre de la cintura en un sol moviment. 

 Si el pes és excessiu s’elevarà la càrrega entre dues persones o encara millor amb algun 

aparell mecànic. 

 Sempre que sigui possible s’utilitzaran ajudes auxiliars (carros, palanques, ...) per moure 

les càrregues. 

 Intentar moure manualment el mínim de càrrega possible, dividint la càrrega en parts 

més petites. Les càrregues s’ha de portar sempre que es pugui amb les dues mans. 

 No girar el tronc mentre es porti una càrrega (fer els girs amb els peus). 

 La càrrega sempre es mantindrà el més pròxima possible al cos i a l’altura de la cintura. 

 Els braços han d’estar estirats sense fer força, mantenint les càrregues suspeses, no pas 

elevades. 

 Per empènyer algun objecte, hem d’aprofitar el pes del cos, empenyent amb els braços 

estirats i bloquejats per transmetre íntegrament tot el pes. 



Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava  Pàg. 21 

 

 

Risc d’incendi en l’edifici  No situar material combustible a la vora de possibles focus de calor o ignició. 

 Apagar les cigarretes en cendrers d’aigua o sorra, els cendrers han d’estar fora de la 

planta de producció. 

 Respectar la prohibició de fumar en determinades àrees. 

 Notificar les àrees on els treballadors poden fumar. 

 Desendollar els equips una vegada finalitzada la jornada laboral. 

 No tirar burilles ni buidar els cendrers a la paperera. 

 Mantenir en bon estat d’ordre i neteja el lloc de treball. 

 Senyalitzar els materials combustibles o comburents i emmagatzemar-los en recintes 

habilitats. 

Possible dificultat en el control 

inicial d’un incendi que pogués 

originar-se en l’empresa 

 No situar objectes que poguessin dificultar la visibilitat dels aparells d’extinció (extintors, 

mànegues d’aigua, ...). 

 Comunicar al responsable possibles anomalies detectades en els aparells d’extinció i 

detecció. 

 Realitzar revisions periòdiques dels aparells d’extinció d’incendis (revisió visual, si cal per 

part de companyia externa). 

 Realitzar revisions periòdiques dels sistemes de detecció d’incendis (prova in situ, si cal 

per part de companyia externa). 

 Conèixer la situació dels extintors i mànegues així com el seu funcionament. 

 Cal que els aparells d’extinció d’incendis estiguin senyalitzats amb rètols fluorescents. 

Possible dificultat davant una 

possible evacuació de l’edifici 

 Les sortides d’emergència han d’estar lliures d’objectes o vehicles en tot moment. 

 Comunicar al responsable possibles anomalies en les sortides d’emergència. 

 Cal que les sortides d’emergència estiguin senyalitzades inclús en cas de fallada del 

subministrament d’energia. 

 Tenir localitzada visualment la sortida d’emergència més propera al seu lloc de treball 

 Conèixer el pla d’emergència de l’edifici i complir-lo quan sigui necessari. 

 Seguir les instruccions del responsable en aquell moment. 

Risc per malalties respiratòries 

degudes a l’aire interior i la 

poca ventilació 

 Cal avisar al responsable si es localitzen fongs a la paret o olors estranyes en la planta. 

 Cal ventilar periòdicament la planta sobretot el magatzem de maduració (seria 

convenient disposar d’aparells de ventilació, tals com ventiladors o aires condicionats). 

 En cas de tenir una malaltia respiratòria o ser propens a adquirir-les, cal explicar-ho a 

l’empresa. 

  

Taula 3.2 Riscos associats a la feina de controlador de màquines i mesures correctores 
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Lloc de Treball: Enòleg 

RISCOS MESURES CORRECTORES 

Caiguda al mateix nivell de terra  

(degut a obstacles, brutícia, 

líquids al terra...) 

 Assecar immediatament líquids, grassa o brutícia que hi pugui haver al terra, o 

comunicar-ho al personal responsable. 

 Evitar passar per terres humits. 

 Evitar col·locar objectes, eines, cables, ... en zones de pas. 

 Mantenir ordenat i net el lloc de treball. 

 Delimitar les zones d’emmagatzematge. 

Caiguda a diferent nivell durant 

la utilització d’escales manuals 

 Cal inspeccionar les escales abans de realitzar un treball i comunicar-ho si no està en 

condicions. 

 El recolzament inferior en el terra es farà sobre superfícies sòlides 

 Revisar que els suports inferiors de l’escala disposen de sabates antilliscants. 

 No s’utilitzaran elements estranys (bidons, caixes, cadires, etc.) per substituir una 

escala. 

 No adoptar posicions forçades per arribar a posicions llunyanes, s’ha de moure l’escala. 

 Mai dos operaris poden utilitzar una escala a la vegada. 

 No s’ha de pujar amb pesos que comprometin la seguretat del treballador. 

Pèrdua del control de l’apilador 

de caixes durant l’operació de 

transport de càrregues per 

causes humanes  

 Construir correctament les càrregues, palets o elements de forma que siguin solides i no 

es desmuntin durant el transport. 

 Ubicar correctament la càrrega en l’apilador. 

 Garantir la bona visibilitat i il·luminació. 

 Conduir prudentment evitant canvis sobtats de direcció o velocitat i girs tancats. 

Riscos per cops i atrapaments 

de les extremitats degut a un 

mal ús del transpalet manual 

 Cal usar a l’hora de manejar el transpalet els equips de protecció necessaris (calçat de 

seguretat i guants en alguns casos). 

 La conducció del transpalet es realitzarà per personal format en cursos de seguretat i 

utilització del transpalet.. 

 Cal conduir estirant el transpalet i estant a dreta o esquerra del recorregut que segueix. 

 Evitar l’ús del transpalet en pujades o baixades pronunciades. 

Risc de sobreesforç durant l’ús 

del transpalet manual 

 Mantenir les superfícies per on s’ha de circular en bon estat, netes i lliures d’obstacles . 

 Respectar la capacitat màxima de càrrega del transpalet indicada pel fabricant. 

 Fer un manteniment adequat del transpalet (greixar les parts mòbils) . 

 Evitar l’ús del transpalet en pujades o baixades pronunciades. 
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Contactes elèctrics directes i 

indirectes 

 Supervisar periòdicament la correcta protecció dels elements en tensió, així com la 

instal·lació elèctrica i la presa de terra. 

 Tancar correctament els quadres elèctrics i garantir-ne l’estanquitat. 

 No usar aparells elèctrics deteriorats (els endolls en mal estat, els bornes rovellats, ...). 

 No usar aparells elèctrics amb les mans mullades o sobre superfícies humides. 

 Desconnectar o desendollar els equips abans de realitzar qualsevol operació de 

manteniment o reparació, cal desendollar estirant l’endoll no pas el cable. 

 Mai s’utilitzaran cables empalmats, en el cas de necessitar més llargada de cable, 

s’utilitzaran allargadors adequats amb endolls adequats.  

 En cas d’avaria o de dubte cal avisar a un electricista abans de provar solucions 

improvisades. 

 No sobrecarregar les línies elèctriques, revisar periòdicament els cables elèctrics i les 

connexions. 

Risc d’atrapament d’extremitats 

o lesions durant l’operació amb 

màquines  

 No portar corbates, ni bufandes, ni complements que sobresurtin del cos i puguin 

enganxar-se amb elements mòbils d’una màquina tals com engranatges o cadenes. 

 No obrir les portes de seguretat d’una màquina mentre està funcionant (en cas que no 

sigui de parada automàtica). 

 No reparar averies mentre la màquina està funcionant, primer cal desconnectar-la o 

desendollar-la. 

 No extreure ampolles defectuoses de la línia sense l’ajuda dels guants (sobretot si s’ha 

trencat i cal extreure’n els vidres). 

 En cas de quedar enganxat prémer parada d’emergència de la màquina i demanar 

ajuda. 

Fatiga física degut a l’adopció 

de postures inadequades en la 

realització de les feines 

 Evitar mantenir els braços per damunt del nivell de les espatlles. 

 Alternar feines en les que hi estiguin implicats grups musculars diferents. 

 Evitar postures que impliquin flexió del tronc cap endavant y girs laterals. 

 S’evitarà mantenir la mateixa postura durant llargs períodes. Si es possible s’ha 

d’alternar les postures dret i assentat. 

Trastorns dorso-lumbars degut 

a manipulació indeguda de 

càrregues en la realització de 

feines diverses 

 Com a norma general s’ha d’evitar dur pesos manualment (sobretot superiors a 15kg). 

 L’aixecament d’una càrrega es realitzarà mantenint l’esquena recta i flexionant els 

genolls. 

 No s’ha d’aixecar una càrrega per sobre de la cintura en un sol moviment. 

 Si el pes és excessiu s’elevarà la càrrega entre dues persones o encara millor amb 

algun aparell mecànic. 

 Sempre que sigui possible s’utilitzaran ajudes auxiliars (carros, palanques, ...) per moure 

les càrregues. 

 Intentar moure manualment el mínim de càrrega possible, dividint la càrrega en parts 

més petites. Les càrregues s’ha de portar sempre que es pugui amb les dues mans. 

 No girar el tronc mentre es porti una càrrega (fer els girs amb els peus). 

 La càrrega sempre es mantindrà el més pròxima possible al cos i a l’altura de la cintura. 

 Els braços han d’estar estirats sense fer força, mantenint les càrregues suspeses, no 

pas elevades. 

 Per empènyer algun objecte, hem d’aprofitar el pes del cos, empenyent amb els braços 

estirats i bloquejats per transmetre íntegrament tot el pes. 
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Risc d’incendi en l’edifici  No situar material combustible a la vora de possibles focus de calor o ignició. 

 Apagar les cigarretes en cendrers d’aigua o sorra, els cendrers han d’estar fora de la 

planta de producció. 

 Respectar la prohibició de fumar en determinades àrees. 

 Notificar les àrees on els treballadors poden fumar. 

 Desendollar els equips una vegada finalitzada la jornada laboral. 

 No tirar burilles ni buidar els cendrers a la paperera. 

 Mantenir en bon estat d’ordre i neteja el lloc de treball. 

 Senyalitzar els materials combustibles o comburents i emmagatzemar-los en recintes 

habilitats. 

Possible dificultat en el control 

inicial d’un incendi que pogués 

originar-se en l’empresa 

 No situar objectes que poguessin dificultar la visibilitat dels aparells d’extinció (extintors, 

mànegues d’aigua, ...). 

 Comunicar al responsable possibles anomalies detectades en els aparells d’extinció i 

detecció. 

 Realitzar revisions periòdiques dels aparells d’extinció d’incendis (revisió visual, si cal 

per part de companyia externa). 

 Realitzar revisions periòdiques dels sistemes de detecció d’incendis (prova in situ, si cal 

per part de companyia externa). 

 Conèixer la situació dels extintors i mànegues així com el seu funcionament. 

 Cal que els aparells d’extinció d’incendis estiguin senyalitzats amb rètols fluorescents. 

Possible dificultat davant una 

possible evacuació de l’edifici 

 Les sortides d’emergència han d’estar lliures d’objectes o vehicles en tot moment. 

 Comunicar al responsable possibles anomalies en les sortides d’emergència. 

 Cal que les sortides d’emergència estiguin senyalitzades inclús en cas de fallada del 

subministrament d’energia. 

 Tenir localitzada visualment la sortida d’emergència més propera al seu lloc de treball 

 Conèixer el pla d’emergència de l’edifici i complir-lo quan sigui necessari. 

 Seguir les instruccions del responsable en aquell moment. 

Intoxicació o lesió cutània 

deguda a una mala utilització 

dels productes químics 

 Senyalitzar el materials o productes perillosos com a corrosius, perillosos, irritants, 

nocius, ... amb el seu corresponent símbol i emmagatzemar-los en un recinte específic. 

 Conèixer els símbols que identifiquen els productes perillosos així com els perills que 

comporten. 

 Usar els equips de protecció individuals necessaris durant la manipulació dels productes 

(guants, màscara, ...). 

 No treballar amb espais tancats ni sense ventilació (especial atenció a la neteja i 

desinfecció de tines). 

 No llençar els productes perillosos pel medi ambient, sense control. 

Risc per malalties respiratòries 

degudes a l’aire interior i la poca 

ventilació 

 Cal avisar al responsable si es localitzen fongs a la paret o olors estranyes en la planta. 

 Cal ventilar periòdicament la planta sobretot el magatzem de maduració (seria 

convenient disposar d’aparells de ventilació, tals com ventiladors o aires condicionats). 

 En cas de tenir una malaltia respiratòria o ser propens a adquirir-les, cal explicar-ho a 

l’empresa. 

Taula 3.3 Riscos associats a la feina d’enòleg i mesures correctores 
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D.4. Conclusions i solucions a adoptar a l’empresa 

En primer lloc, en quant a formació, l’empresa Ventura i Soler ja forma tots els seus 

treballadors en matèria de seguretat laboral: cursos d’apilament de palets en el magatzem, 

cursos de conducció de toros elevadors i transpalets elèctrics, cursos per utilitzar extintors, 

cursos de coneixement del pla d’evacuació i també cursos de primers auxilis. 

Com que no consta que s’hagin fet cursos de seguretat alimentària i salut, entre els cursos 

de formació fets fins ara. Seria convenient fer un curs de formació sobre manipulació 

d’aliments i un altre curs sobre salubritat i higiene en indústries alimentàries.  Aquests cursos 

cal que continguin les recomanacions, obligacions i prohibicions que es detallen en l’apartat 

D.2. 

En matèria d’avís i recomanació als operaris, caldria posar rètols als operaris perquè siguin 

conscients del perill d’algunes operacions o elements que duen a terme en el seu lloc de 

treball. Per això en l’apartat D.5 es poden veure els rètols més comuns en la indústria. 

En quant a la seguretat de cada operari en el seu lloc de treball, cal que cadascun dels 

operaris llegeixi i entengui els riscos als quals està exposat, i que apliqui les mesures 

correctores adients. Utilitzant les taules que s’han elaborat en l’apartat D.3.4. 

A partir de les obligacions i prohibicions esmentades en la resta d’apartats s’hauran d’aplicar 

també les següents mesures: 

o Durant la construcció de la nova planta, caldrà distribuir pel terra reixes i desaigües 

per recollir vinasses (restes de vins o caves) i instal·lar, a prop, punts de 

subministrament d’aigua potable per netejar. Com a mesura extra, s’hauria de posar 

una dutxa per treure les restes de propilenglicol que pugui quedar en les ampolles 

després de sortir de la congeladora. Aquesta mesura és recomanada pel consell 

regulador del cava, quan es funciona a productivitats més elevades. 

o Cal construir un recinte en la nau B on guardar productes químics i altres materials 

perillosos (gas Biogón®). Caldrà senyalitzar amb rètols d’avís (apartat D.5) els 

materials i posar-ne les instruccions d’ús. 

o Cal enquitranar els accessos a la nau B i també els de la planta nova per poder 

circular amb els transpalets i vehicles sense vaivens. 
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o Caldrà instal·lar filtres i detectors de la qualitat de l’aire en l’interior de la planta nova 

(a poder ser s’instal·laran en els propis aparells d’aire condicionat). 

o Caldrà posar el cablejat elèctric de les màquines, aeri (mínim a 2 m d’alçada). 

Aquesta millora es pot dur a terme quan s’hagin de moure les màquines de lloc. 

o En protecció d’incendis cal instal·lar: detectors de fum (iònics), alarma general 

connectada als bombers i també extintors manuals. A més, caldrà fer un curs de 

formació en prevenció i actuació en incendis. 

o Finalment, faria falta comprar alguns equips de protecció individual que no es tenen 

encara: cascs per els treballadors del magatzem, guants especials per manipular 

productes químics, màscares antigàs per neteja de tines i protectors auditius per tots 

els treballadors de planta. D’altra banda sempre que es contracti un nou treballador 

caldrà subministrar-li: calçat de seguretat, guants de seguretat, protectors auditius i 

segons el treball que dugui a terme (casc, màscara, guants especials...). 

Complint i aplicant aquesta sèrie de correccions, es podria donar per correcte el nivell de 

seguretat i salut a l’empresa. Tot i això, caldrà fer revisions en un futur sobretot en cas de fer 

canvis rellevants en l’empresa, com la compra de noves màquines o construcció de noves 

naus. 
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D.5. Rètols d’avís als operaris 

Aquests són els rètols més comuns en la indústria: els de la Figura 5.1 expressen 

recomanacions i els rètols de la Figura 5.2 expressen prohibició. 

 

Figura 5.1 Representacions de recomanació als operaris 
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Figura 5.2 Representacions de prohibició als operaris 
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Els rètols de la Figura 5.3 permeten identificar elements d’extinció d’incendis, els rètols de la 

Figura 5.4 ajuden en cas d’evacuació i els rètols de la Figura 5.5 expressen advertències. 

 

Figura 5.3 Representacions dels símbols relatius a extinció d’incendis 
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Figura 5.4 Representacions dels símbols relatius a evacuació de la planta 
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Figura 5.5 Representacions dels símbols relatius a advertències 
 


