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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es poder asegurar que un trabajador puede realizar un 

trabajo de mantenimiento (correctivo, preventivos, predictivo, etc) en un equipo o máquina y 

no se le va a poner en marcha mientras está trabajando en ella. Para remediarlo se ha 

redactado e implantado el procedimiento de consignación de equipos o instalaciones a las 

depuradoras donde CCB Serveis Mediambientals SAU presta el servicio. 

Para entender todo lo relacionado con el procedimiento LOTO o de consignación de equipos 

o instalaciones, se explica la normativa actual, la teoría de consignación de máquinas, 

definiciones consignación de máquinas, pasos a seguir, equipos de bloqueo, etc. 

Hay una parte principal, es el redactado del procedimiento implantado, que es el resultado 

de una recopilación de información teórica, de la búsqueda de los elementos de 

consignación del mercado, listado el personal que va a intervenir y adaptar todo esto a la 

peculiaridad de la empresa y su entorno.  

Para identificar los equipos que se van estudiar en este trabajo, se han definido unas 

prioridades que son: nivel de riesgo, repetición de intervenciones e importancia del equipo 

en el sistema de depuración de aguas. 

Una vez identificados los equipos, se hace una definición y principales características del 

mismo, situándolos dentro de las depuradoras y explicando los riesgos que tienen asociados 

cada uno de ellos. Se hace una evaluación de la intervención a realizar para poder 

identificar los tipos de energía que intervienen. A través de los esquemas y planos se 

identifican los equipos de control que se tienen que consignar y por último se eligen para 

cada caso en particular los elementos de consignación que hay en el mercado. 

También hay  una parte práctica, que es la implantación del procedimiento donde se explica 

el seguimiento del mismo en cada uno de los 4 equipos elegidos, verificando que se 

cumplen todos los puntos del procedimiento redactado y que no hay ningún problema a la 

hora de llevarlo a la práctica. 

El resultado del trabajo es el seguimiento de un procedimiento de trabajo de consignación 

de equipos o instalaciones, desde el redactado del procedimiento, hasta la implantación con 

trabajos reales y el seguimiento del mismo. Verificar que cuando los trabajos se hacen con 

un procedimiento seguro de trabajo, el riesgo se elimina y el trabajador puede realizar su 

trabajo sin ningún imprevisto. 

La conclusión es que se pueden eliminar o minimizar al máximo los riesgos durante los 

trabajos de mantenimiento industrial, si se siguen los pasos del procedimiento de 

consignación de equipos o instalaciones. A veces el trabajador tiene la sensación de que les 

estamos saturando de información, mucha de la cual a ellos no les afecta en su trabajo 
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diario y es nuestra obligación de saber distinguirlo y eliminarlo. Tenemos que tener objetivos 

reales de cumplir y saber hasta dónde podemos llegar. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El mantenimiento en las industrias que se hace sin evaluar las tareas y sin tener en cuenta 

los riesgos asociados, causa muchos accidentes de trabajos, todos ellos causados por 

diferentes motivos como puedan ser: falta de formación del personal,  trabajos repetitivos, 

exceso de confianza, no ver el riesgo donde lo hay, etc.  

Aunque en la empresa no ha tenido accidentes graves desde hace más de 10 años, siempre 

ha mirado de buscar la seguridad del trabajador por encima de todo. Para resolverlo la 

empresa CCB Serveis Mediambientals SAU ha puesto soluciones como hacer más 

formación a los trabajadores, hacer evaluaciones de riesgo en los centros de trabajo y como 

resultado tenemos las fichas informativas, donde se dicen los riesgos presentes en los 

puestos de trabajo, se han utilizado o están a disposición del trabajador todos los equipos de 

protección individual y colectiva que hay en el mercado, etc. 

Un paso más para asegurar que el trabajo se realiza sin ningún riesgo, es crear 

procedimientos de trabajos, y uno de ellos es la consignación de equipos de trabajo o 

procedimiento LOTO (lockout-tagout). 

Cualquier trabajador que deba realizar trabajos de montaje, reparación, ajuste o 

conservación de máquinas o equipos peligrosos corre un riesgo grave, si la máquina o el 

equipo sobre el que está trabajando, puede ponerse en marcha o activarse antes de que su 

trabajo haya terminado. La garantía más eficaz de que las personas no resulten dañadas, 

durante la realización de trabajos de este tipo, está en el uso de dispositivos de 

consignación (también llamados: de bloqueo o enclavamiento). 

El objetivo del trabajo es redactar un procedimiento general para poder trabajar en cualquier 

equipo de la depuradora,  y asegurar al trabajador que no hay ningún riesgo. Para 

comprobar que el procedimiento es válido, se ha hecho un  seguimiento teórico- práctico de 

cuatro equipos de la planta, siguiendo todos los pasos que se tienen que hacer a la hora de 

consignar el equipo.  

Como cualquier procedimiento que se ha implantado en la empresa, ha contado con la 

necesaria participación de los operarios o encargados de los trabajos, que son los que 

finalmente tienen que utilizar el procedimiento. 
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2. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE CONSIGNACIÓN DE EQ UIPOS O 

MAQUINAS  

Para tener una visión objetiva y completa de cómo se ha implantado el procedimiento de 

consignación de equipos o instalaciones, y de dónde venimos, se hace un repaso a la 

reglamentación y normativa que se le aplica. 

2.1 Reglamentos de consignación 

De los reglamentos de consignación tenemos que: 

• En la orden de 9 de marzo de 1971 se aprobó el Plan de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, donde tenemos 2 artículos referidos al paro y bloqueo de equipos. 

� Artículo 92: entretenimiento y limpieza. 

Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrase y limpieza se 

efectuarán durante la detención de los motores, transmisiones y máquinas, salvo 

en sus partes totalmente protegidas. 

� Artículo 93: Maquinas averiadas 

Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular será señalizada con 

la prohibición de su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. 

Para evitar su puesta en marcha, se bloquearán los arrancadores de los motores 

eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y, si ello no es 

posible, se colocará en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo, 

que será retirado por la persona que lo colocó. 

• En el año 1997 tenemos el Real Decreto 1.215/97, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE número 188, de 7 de agosto de 1.997) 

En el anexo 1 apartado 12 nos dice “todo equipo de trabajo deberá estar provisto de 

dispositivos claramente identificables que permitan separarlo de cada una de sus 

fuentes de energía”. 

• Por ultimo tenemos la Directiva 2006/42/CE del parlamento Europeo y del Consejo 

de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por qué se modifica la Directiva 

95/16/CE (1), (transpuesta mediante el R.D. 1644/2008) 

La directiva  europea sobre comercialización y puesta en servicio de máquinas 

dentro del espacio europeo recoge en su anexo primero, apartado 1.6.3 de 

separación de fuentes de energía, la necesidad de que las maquinas 

comercializadas al amparo de la citada Directiva estén previstas de los elementos 

necesarios para asegurar la zona de trabajo frente a este tipo de riesgos. La guía de 

aplicación de la directiva, publicada por la comisión europea recoge que “los  

operadores que realizan operaciones de mantenimiento mientras la máquina está 
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detenida deberán poder aislar la máquina de sus fuentes de energía antes de  

intervenir, a fin de impedir que se produzcan eventos peligrosos, como la puesta en  

marcha inesperada de la máquina, ya sea debido a fallos de la misma, a la acción de  

otras personas que pudieran ignorar la presencia de operadores de mantenimiento o 

a acciones inesperadas de los propios operadores de mantenimiento. 

A tal fin, deberán colocarse medios de aislamiento que permitan a los operadores 

desconectar y separar de modo fiable las máquinas de toda fuente de energía, 

incluido el suministro eléctrico y las fuentes de energía mecánica, hidráulica, 

neumática o térmica” 

2.2. Normativa aplicable 

Se las directivas antes mencionadas se generan unas normativas y unas NTP que nos 

sirven como guía para la aplicación de la directiva:  

• La norma OSHA 29 CFR 1910.147 editada por el departamento de trabajo de los 

estados unidos, establece el control de las energías peligrosas 

(bloqueo/identificación), y requiere que las empresas deben recurrir a los 

procedimientos adecuados de bloqueo y de etiquetado de los sistemas de 

aislamiento de la energía, con el fin de evitar la emisión de energía peligrosa, 

durante las actividades de revisión y mantenimiento realizadas por los empleados. La 

norma describe las medidas de control de energías peligrosas—sea eléctrica, 

mecánica, hidráulica, neumática, química y térmica, entre otras fuentes de energía. 

• Norma UNE-EN 1037:1996+A1:2008. Seguridad de las máquinas. Prevención de 

una puesta en marcha intempestiva. (3). La norma incluye especificaciones 

generales para los medios de aislamiento y bloqueo para las distintas fuentes de 

energía.  

Según recoge la norma, una puesta en marcha intempestiva puede producirse en 

tareas tales como: Inspecciones, reglajes o ajustes, engrases, limpiezas, trabajos de 

mantenimiento y como consecuencia de:  

� Un fallo interno del sistema de mando o una influencia externa sobre dicho 

sistema.  

� Una orden de puesta en marcha generada por una acción humana.  

� El restablecimiento de la alimentación de energía después de una 

interrupción.  

� Influencias externas/internas (gravedad, viento, autoencendido en los 

motores de combustión interna, etc.).  

Puntos de interés recogidos en la norma:  

� Las máquinas deben estar provistas de dispositivos destinados a permitir su 

consignación.  
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� Tras realizar la desconexión de la máquina de todas sus fuentes de energía, 

todos los muelles  (u otro tipo de elementos / materias primas que puedan 

causar este efecto) y elementos mecánicos que puedan caer por gravedad 

deben:  

� Poder ser llevados mediante los órganos de accionamiento de la máquina (u 

otros dispuestos al efecto) a una posición de energía disipada (Disipación de 

energías) 

� Ser inmovilizados en una posición de seguridad mediante dispositivos de 

retención mecánica, dispositivos que deberán a su vez poder ser bloqueados 

(Confinamiento de energías).  

� La separación entre una máquina y cualquier forma de energía debe ser 

visible o estar atestiguada por una posición inequívoca del órgano de 

accionamiento del dispositivo de separación.  

� Los puntos de la máquina en los cuales pueden presentarse riesgos debido a 

energías almacenadas deben estar adecuadamente señalizados.  

� Las máquinas deben disponer de dispositivos integrados, tales como 

manómetros o puntos de medida para verificar la ausencia de energía en 

aquellas partes de la máquina en las que esté previsto intervenir.  

� Para retener partes de la máquina que pudieran caer por gravedad pueden 

usarse puntales o calzos. Estos elementos deben poder resistir los esfuerzos 

de la máquina en su puesta en marcha o impedir ésta.  

� En zonas de escasa visibilidad deben instalarse dispositivos de advertencia 

de puesta en marcha. Sistemas electrónicos programables. La norma indica 

que, actualmente, es difícil determinar con certeza hasta qué punto es posible 

confiar en el correcto funcionamiento de un sistema electrónico programable 

de un solo canal utilizado para el mando de una máquina. Hasta que no se 

resuelva esta situación, no es aconsejable confiar solamente en estos 

sistemas de un solo canal para aplicaciones en las que un funcionamiento 

anormal del sistema de mando puede dar lugar a un riesgo significativo.  

Algunas NTP como son las 52, 235 y 485 nos dicen que: 

NTP 052. Consignación de máquinas. 

El objetivo de la presente nota es el de fijar los tipos de dispositivo de consignación a utilizar, 

sus condiciones de utilización y las  circunstancias que exigen su uso.  

NTP 235. Consignación de máquinas. 

Consiste en dejar una máquina a nivel energético cero (energía potencial y alimentación 

nulas, incluida la gravedad) y bloqueada a fin de poder acceder a  la misma 
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NTP 485. Consignación de máquinas e instalaciones circunstancialmente fuera de servicio. 

Asegura la utilización de dispositivos de consignación en máquinas y en instalaciones 

circunstancialmente fuera de servicio, para prevenir puestas en marcha accidentales 

fundamentalmente durante el mantenimiento y reparaciones. 

2.3. ¿Qué significa consignar un equipo?  

Consignar un equipo es garantizar una intervención segura en máquinas e instalaciones, 

evitando que energías activas o energías residuales almacenadas,  que surjan de forma 

inesperada y puedan suponer una fuente de peligro.  

Por lo tanto el objetivo es conseguir, siempre que se pueda, que las intervenciones que haya 

que realizar en un equipo de trabajo, en particular las operaciones de mantenimiento, 

reparación, limpieza..., no supongan ningún riesgo para el trabajador. 

Comprende una serie de acciones antes, durante y después de la intervención tal y como 

dice  INVASSAT ( l’Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball) : 

Acciones a realizar antes de la intervención  

1. Definir el elemento que provoca la intervención 

Por el mal funcionamiento, parada, fallo, etc., en el caso de mantenimiento 

correctivo. Por la periodicidad o el indicador de medición, en el caso de 

mantenimiento preventivo. 

2. Solicitar la autorización de intervención 

Describir con detalle la solicitud. Realizar la solicitud de la intervención en forma y 

medio adecuados de comunicación. Gestionar adecuadamente la autorización por 

parte del receptor de la misma 

3. Planificar el trabajo 

Evaluar el nivel de urgencia de la intervención. Solicitar la autorización de la 

intervención por el departamento de producción. Integrar la intervención segura en la 

planificación de la producción, 

4. Realizar el diagnostico. 

Localizar la disfunción, parada o avería. Identificar la causa probable del elemento 

que provoca la intervención. Testar las hipótesis planteadas 

5. Preparar la intervención 

Definir la estrategia y el procedimiento que deberá emplearse. Definir las condiciones 

necesarias para la correcta y segura realización de la intervención: tiempo que el 

equipo no estará disponible, naturaleza del trabajo que debe realizarse, eventuales 

estudios técnicos, piezas y herramientas necesarias, procedimiento de seguridad, 

documentación, maquinaria, definición de las personas que intervendrán su nombre, 

etc. 
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Acciones a realizar durante la intervención 

1. Realizar la consignación 

Desarrollar el conjunto de disposiciones que permitan colocar y mantener en 

condiciones de seguridad el equipo, de forma que sea imposible un cambio de 

estado sin una acción voluntaria. La consignación concierne a todas las energías 

(hidráulica, potencial, etc) y a todos los riesgos (mecánicos, químicos, eléctrico, etc). 

En caso de no ser posible la consignación, deberían de tomarse antes medidas 

preventivas con un nivel de protección equivalente. 

2. Intervenir sobre el equipo 

Realizar las acciones de mantenimiento propiamente dichas: reparación, revisión, 

inspección, control de pruebas, etc, definiendo bien las operaciones antes y 

analizando los riesgos y los medios de protección. 

3. Eliminar la consignación 

Realizarla después del control de la intervención para permitir volver a poner en 

marcha el equipo previamente consignado, especialmente la eliminación de 

separaciones y enclavamiento de elementos, teniendo en cuenta la seguridad de los 

operarios que intervienen 

4. Realizar la puesta en marcha 

Realizar las pruebas, ajustes y puestas a punto eventuales y la verificación del buen 

funcionamiento del equipo con todas las fuentes de energía y todos los elementos 

auxiliares necesarios, coordinando las informaciones entre producción y 

mantenimiento 

Acciones a realizar después de la intervención 

1. Efectuar la recogida de datos y el seguimiento de la intervención 

Recoger y registrar los datos de la experiencia adquirida: ficha histórico del equipo, 

gestión de stocks de piezas, frecuencia, importancia y localización de la intervención, 

etc. Integrar estos datos en la gestión del mantenimiento 

2. Estudiar y analizar la intervención de mantenimiento 

Analizar la intervención efectuada y desarrollar la preparación eventual de 

intervenciones futuras, tener en cuenta la experiencia, reactualizar los planes de 

mantenimiento preventivo y los planes o esquemas de los equipos, etc 
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El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, en el anexo II dice “Una 

vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y 

salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que 

se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

1. Desconectar. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. 

3. Verificar la ausencia de tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. 

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una 

señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo 

sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, 

para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse 

que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no 

pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión”. 

En cambio el procedimiento de consignación de máquinas o elementos, tal y como otros 

autores lo interpretan,  comprende cuatro acciones a realizar bien diferenciadas: 

1. Desconexión de la máquina o de elementos definidos de la misma de todas las 

posibles fuentes de energía que puedan activarla. 

2. Si es preciso, bloqueo (u otro medio para impedir exitosamente el accionamiento) de 

todos los aparatos de desconexión. Las personas encargadas del trabajo colocarán 

sus cierres sobre la palanca de control o el adaptador múltiple. Además, pueden 

colocar una etiqueta sobre el cierre que indique el tipo de trabajo a realizar, su 

duración y la persona que lo supervisa. 

3. Disipación o retención de cualquier energía acumulada que pueda dar lugar a un 

peligro.  

4. Verificación de que las acciones realizadas según los apartados anteriores han 

producido el resultado deseado 
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2.4. Composición del procedimiento de consignación 

Este procedimiento protege a los trabajadores de los riesgos que suponen las máquinas o 

las distintas fuentes de energía (cortes, atrapamientos, quemaduras, electrocución…) y 

permite una buena coordinación de trabajos en grupo. 

El procedimiento de consignación de equipos de trabajo es la base de todo el sistema a 

implantar para evitar este tipo de accidentes y debería, al menos, contener:  

1. Las responsabilidades claras de todo el personal afectado.  

La decisión sobre los elementos que deben bloquearse y/o las energías a disipar/controlar 

(que no dejará de ser una evaluación de los riesgos presentes), deberá siempre recaer en 

un trabajador con el conocimiento y experiencia suficiente de la instalación sobre la que se 

va a intervenir, del procedimiento de bloqueo y de las distintas alternativas posibles 

recogidas en el mismo para su realización. Jefes de mantenimiento, jefes de equipo, 

mandos de producción, son perfiles que podrían ajustarse a las necesidades requeridas.  

En el procedimiento ha de destacarse el carácter individual del hecho de practicar un 

bloqueo, remarcando la prohibición de: dejar llaves a compañeros, delegar 

responsabilidades definidas, etc.  

2. Procedimiento ordinario de actuación.  

Deberá definir de forma clara y sin posibilidad de interpretaciones erróneas la secuencia de 

actividades a llevar a cabo, tanto para des-energizar un equipo, como para volver a 

energizarlo. Es necesario asegurarse, antes de llevar a cabo el bloqueo del equipo o 

instalación, que todo el personal afectado por el mismo comprende: los motivos de su 

realización, la forma en la que éste se ejecutará y las normas de seguridad a respetar 

durante la permanencia del mismo.  

3. Procedimiento extraordinario de actuación.  

Deberá contener todas aquellas actuaciones excepcionales que se aparten de las recogidas 

en el procedimiento ordinario, definiendo al menos, la actuación en los siguientes casos:  

� Cambios de turno.  

� Anulación de dispositivos de bloqueo instalados.  

� Actuaciones cuando el bloqueo no es posible (tagout) 

Deberían definirse de forma clara los pasos necesarios para asegurar la seguridad de la 

zona de trabajo cuando no sea posible bloquear el órgano de accionamiento, de forma 

que el nivel de seguridad obtenido sea el más alto posible. En la línea de lo indicado 

para el bloqueo, deberían contemplarse: medios de fijación, lugar, leyenda, 

características de las etiquetas, procedimiento de instalación y retirada, medidas 

preventivas adicionales a seguir, etc.  
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4. Formación requerida por el personal afectado.  

Deben incluirse los casos en los que debe volver a impartirse esta formación (debido al paso 

del tiempo, reformas, resultado inspecciones, etc.).  

5. Tratamiento de empresas externas.  

6. Inspecciones periódicas para garantizar la efectividad del procedimiento.  

7. Revisión del procedimiento.  

2.5. Dispositivos de bloqueo 

No es necesario dispositivos de bloqueo, si la reconexión no puede poner en peligro a las 

personas que intervienen en la máquina. El elemento más comúnmente utilizado para llevar 

a cabo el bloqueo o consignación de un equipo de trabajo es el candado. El candado debe 

reunir unas características determinadas, al menos:  

� Deberá disponer de una referencia que lo haga único.  

� Dispondrá de una etiqueta adjunta donde se recogerán los datos de la persona que 

lo colocó.  

� Deberá llevar una leyenda que prevenga de su retirada, informando de la forma más 

detallada posible acerca del riesgo frente al que protege.  

� Dispondrá de una única llave que sólo podrá extraerse del candado una vez que éste 

haya sido cerrado.  

� No existirán llaves maestras que abran más de un candado, menos cuando se tenga 

un candado universal para utilizarlos solo en momentos puntuales como cambio de 

turnos, etc. 

 

Figura 1.2.1.Elementos de bloqueo, aldabas y candados 

 

En algunas ocasiones, es necesario el empleo de dispositivos auxiliares para poder 

bloquear un determinado órgano de accionamiento. Si atendemos a su clasificación en 

función de elemento a bloquear podríamos hablar de:  
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� Dispositivos para bloqueo de válvulas: Para válvulas rotativas, de bola.  

� Dispositivos para bloqueo de elementos eléctricos: Para interruptores, tomas de 

corriente.  

� Otros dispositivos auxiliares de bloqueo: Cables ajustables, cajas o dispositivos de 

bloqueo de grupo, pinzas multicandado, etc.  

 

           
 
 

      

Figura 1.2.2.Ejemplos de consignación de equipos 
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3. REDACTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSIGNACIÓN DE E QUIPOS  

Se crea un procedimiento para la consignación de equipos en las depuradoras donde CCB 

Serveis Mediambientals lleva el mantenimiento de las instalaciones. En dicho procedimiento 

se explican los pasos a seguir antes y después de realizar el mantenimiento en un equipo o 

instalación. 

La elaboración de dicho procedimiento consta de varias partes diferenciadas: 

1. Recopilación de información teórica sobre la consignación de equipos e 

instalaciones, comparando diferentes modelos de procedimientos para ver cuál era el 

mejor para la empresa y nuestras peculiaridades para poder adaptar a la empresa 

2. Búsqueda de los elementos de consignación que hay en el mercado y de todos ellos 

identificar cual es el que mejor solución da, teniendo en cuenta los equipos e 

instalaciones que hay en las depuradoras. 

3. Comprobar el personal que interviene en el procedimiento directa o indirectamente, 

además del personal de mantenimiento que consigna el equipo o instalación 

4. Práctica de suposición de diferentes casuísticas y ver qué solución se les puede dar. 

Para tener todos los puntos de vista y evitar posibles defectos del procedimiento 

también se tiene muy en cuenta la opinión del personal de mantenimiento.  

Una vez se tiene toda la información se redacta el protocolo tipo check-list lo más simple 

posible, y con la máxima información en el menor espacio. Tiene que ser un protocolo que 

no presente dudas al que lo vaya a llevar a cabo. También es un documento vivo, es decir, 

se puede retroalimentar modificándolo si hay situaciones nuevas que no se habían 

contemplado. 

3.1. Formación teórico-práctica 

Se hace una formación teórico-práctica con el personal afectado donde se explica el 

procedimiento detenidamente y se enseña como consignar los diferentes equipos que hay 

en las depuradoras. La duración de la formación es de 2 horas, que consiste en: 

• Parte teoría: 

� ¿Porque y que significa consignar un equipo de trabajo? 

� En qué casos hay que consignar un equipo de trabajo. 

� Personal autorizado a consignar 

� Explicar paso a paso  el  procedimiento redactado  

� Explicar  cómo rellenar la hoja de consignación 

� Enseñar los elementos de bloqueo que hay. 

• Parte práctica: 

� Repartir los elementos de bloqueo individuales 

� Ir a la planta y consignar equipos con los elementos de bloqueo. 

Se adjunta el  procedimiento de consignación de equipos e instalaciones de CCB: 
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1. OBJETO  

El objetivo es establecer un procedimiento de Trabajo Seguro y medidas mínimas de 

seguridad, manteniendo controlados los riesgos de incidentes y accidentes, para  tener la 

máxima protección a las personas, equipos y materiales comprometidos durante la 

actividad recepción y entrega a mantenimiento de maquinaria para su reparación. 

 

2. ALCANCE DE LA APLICACIÓN  

Este procedimiento está dirigido a todas las personas relacionadas directa o 

indirectamente con los trabajos de mantenimiento que por su naturaleza sea necesario 

parar el equipo o poner en marcha el equipo en momentos puntuales. Las normativas 

aquí establecidas deben ser cumplidas por todos los involucrados, trabajadores y 

supervisores. 

 

3. DEFINICIONES. 

� Oficial de mantenimiento responsable de consignación: Es el trabajador electricista 

o electromecánico cualificado y/o instrumentista, que físicamente realiza la 

consignación de los equipos (eléctricos y/o neumáticos y/o hidráulicos). En caso 

de ser más de una persona, el responsable de consignación que hace constar con 

su firma estas actuaciones en los apartados correspondientes del permiso de 

trabajo, será la persona de mayor cualificación. 

� Jefe u operario de planta: es el trabajador de planta que  físicamente realiza la 

consignación de los equipos. En caso de ser más de una persona, el responsable 

de consignación que hace constar con su firma estas actuaciones en los apartados 

correspondientes del permiso de trabajo, será la persona de mayor cualificación 

� Descargo de una instalación: Conjunto de  operaciones necesarias para retirar la 

tensión de una instalación eléctrica (o parte de la misma) y garantizar la ausencia 

de tensión durante la realización de un trabajo, tanto en ella como en sus 
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proximidades, así como la eliminación de la posible presencia de energías 

potenciales o residuales, (retornos eléctricos y descargas de condensadores, 

inercias, muelles, líquidos calientes, presiones de fluidos, etc.) 

� Dispositivo de consignación: es un mecanismo o aparato, que permite el empleo 

de llaves o combinaciones de cierre (comúnmente candados), que retienen la 

palanca de un interruptor o una válvula en la posición de cero (sin tensión, fuera 

de servicio). 

� Permiso de trabajo de consignación de máquinas: Cuando se requiera realizar un 

trabajo de montaje, reparación, ajuste o conservación de máquinas o equipos, se 

deberá contar con el correspondiente permiso de trabajo de consignación de 

máquinas, incluido en el presente procedimiento. 

 

4. CONSIGNACIÓN DE EQUIPOS-INSTALACIONES (PROCEDIMI ENTO LOTO) 

4.1. Introducción  

Cualquier trabajador que deba realizar trabajos de montaje, reparación, ajuste 

o conservación de máquinas o equipos peligrosos corre un riesgo grave, si la 

máquina o el equipo sobre el que está trabajando, puede ponerse en marcha o 

activarse antes de que su trabajo haya terminado. La garantía más eficaz de 

que las personas no resulten dañadas, durante la realización de trabajos de 

este tipo, está en el uso de dispositivos de consignación (también llamados: de 

bloqueo o enclavamiento). 

4.2. Aspectos generales 

 

En la hoja de control del procedimiento LOTO o consignación de equipos o 

instalaciones se recogen las autorizaciones del trabajo, los controles y las 

actuaciones relacionados con la consignación, enclavamiento y desenclavamiento 
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de equipos y máquinas, que deben realizar las personas que intervienen en el 

proceso de actuación. (Oficiales de mantenimiento y operarios de planta o jefe de 

planta). 

La hoja de control se rellena por cada jornada de trabajo, es decir, tendremos una 

hoja por cada día que duren los trabajos en ese equipo o instalación.  

Cada oficial de mantenimiento tendrá una candado personalizado, es decir, el 

candado llevara el nombre del trabajador y solo lo podrá utilizar esa persona 

 

Para facilitar su seguimiento, complementación e identificación, este impreso 

presenta numeradas las acciones a realizar. La numeración se ha establecido de 

forma que indica el orden en el que se deben realizar las actuaciones. 

 

4.3. Tramitación y complementación: 

A continuación se explican los pasos a seguir y como rellenar el documento. 

En el encabezado de la hoja de control se tienen que rellenar los datos de: 

instalación o equipo, zona afectada, nº de PDS, fecha que se realizan los 

trabajos, nombres del oficial de mantenimiento y el jefe u operario de planta 

que van consignar el equipo. 

1. Se ha cortado el suministro energético con los controles de mando de la 

máquina (poner a 0 selectores de armario, paro emergencia equipo, etc). 

Se tienen que ponen a 0 los selectores que están en el armario de control, 

además de los paros de emergencia que están a pie del equipo 

2. Se han colocado a cero los controles de potencia de la máquina y verificar que 

no llega corriente a la salida del equipo (desconectar interruptores, magnetos, 

etc.). 

Se tienen que desconectan las alimentaciones de los equipos para evitar 

que se pongan en funcionamiento, así como comprobar con un equipo de 
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medida que no hay corriente eléctrica en la salida de los equipos 

desconectados 

3. Se han enclavado con la llave del oficial de mantenimiento los órganos de 

mando (interruptores,  magnetotermicos, etc) para evitar su puesta en marcha 

no controlada. 

El oficial de mantenimiento tiene que bloquear con los dispositivos de 

consignación, los interruptores, magnetos, etc.  

 

4. Se han enclavado con la llave del operario de planta los órganos de mando 

(interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada         

El operario de planta tiene que bloquear con los dispositivos de consignación, los 

interruptores, magnetos, etc.  

 

5. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos 

eléctricos, descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, 

presiones fluidos, etc) enclavando con la clave del oficial de mantenimiento los 

órganos de mando (válvulas, llaves de paso, etc.) 

Se tiene que poder eliminar o retener cualquier energía indirecta que comporte 

un peligro, pensando no solo en el equipo a consignar sino también en todos los 

equipos que están en el mismo proceso y que pueden afectar al equipo 

consignado 

 

6. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos 

eléctricos, descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, 

presiones fluidos, etc) enclavando con la clave del operario de planta los 

órganos de mando (válvulas, llaves de paso, etc.) 
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Se tiene que poder eliminar o retener cualquier energía indirecta que comporte 

un peligro, pensando no solo en el equipo a consignar sino también en todos los 

equipos que están en el mismo proceso y que pueden afectar al equipo 

consignado 

 

7. La llave de enclavamiento está en poder de la persona de mantenimiento 

designada al efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de 

mantenimiento que va a realizar los trabajos. 

 

8. La llave de enclavamiento está en poder de la persona del operario de planta 

designada al efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de planta  

que va a supervisar los trabajos 

 

9. Se ha comprobado la seguridad del sistema intentando rearmar el equipo.  

Se tiene que intentar rearmar el equipo desde el cuadro de mando para verificar 

que no se pone en marcha. 

 

10. Se ha puesto la etiqueta de "NO TOCAR" en el punto de enclavamiento. 

Se tiene que poner la etiqueta de NO TOCAR en el armario de control, para 

indicar que hay personal de mantenimiento trabajando en el equipo y no se 

puede poner en marcha. 

 

Ahora ya se puede trabajar seguro con el equipo. Se empiezan los trabajos de 

mantenimiento por parte del oficial de mantenimiento. 



 

 

  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
TRABAJO CONSIGNACIÓN DE  EQUIPOS-INSTALACIONES 
REVISIÓN: 0 FECHA: 

01/04/17 
PAGINAS: 
6 de 10 

Nº PROCEDIMIENTO: 
PROC_001 

 

 
Durante los trabajos que se realizan, mientras está consignado el equipo, pueden surgir 

diversas incidencias: 

 

11. Hay cambio de responsable del oficial de mantenimiento de consignación de 

equipos (rellenar ficha de cambio de operarios) 

Si por cualquier motivo hubiera un cambio de oficial de mantenimiento, se 

tendría que rellenar la ficha de cambio de operarios. En la ficha se tiene que 

poner  la persona que va a sustituir con el nombre, fecha, hora de inicio y firma. 

También tiene que bloquear, con los dispositivos de consignación, los equipos a 

consignar. 

 

12. Hay cambio de responsable de operario de planta de consignación de equipos 

(rellenar ficha de cambio de operarios) 

Si por cualquier motivo hubiera un cambio de operario de planta, se tendría que 

rellenar la ficha de cambio de operarios. En la ficha se tiene que poner la 

persona que va a sustituir con el nombre, fecha, hora de inicio y firma. También 

tiene que bloquear, con los dispositivos de consignación, los equipos a 

consignar. 

 

13. El oficial de mantenimiento debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han 

quitado los equipos de consignación (candados, llaves, etc) 

Si por cualquier motivo (no hay recambio, se esta reparando en taller, etc) se 

tiene que dejar fuera de servicio el equipo durante mas de una jornada de 

trabajo. Se tiene que marcar SI y quitar los equipos de consignación. 

 

14. El oficial de mantenimiento no ha terminado los trabajos durante la jornada 

laboral. Se han quitado los equipos de consignación (candados, llaves, etc) 
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Si por cualquier motivo no ha terminado durante su jornada laboral el trabajo. Se 

tiene que marcar SI y quitar los equipos de consignación 

 

15. El operario de planta debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los 

equipos de consignación (candados, llaves, etc) y se ha puesto el cartel de 

equipo fuera de servicio 

Si por cualquier motivo (no hay recambio, se esta reparando en taller, etc) se 

tiene que dejar fuera de servicio el equipo durante mas de una jornada de 

trabajo. Se tiene que marcar SI, quitar los equipos de consignación y poner el 

cartel de equipo fuera de servicio 

 

Una vez realizados los trabajos y antes de poner en funcionamiento la instalación, la 

persona que va a sacar la consignación de equipos tendrá que verificar que: 

 

16. Se ha comprobado que no hay fuente de peligro y que ninguna persona se 

encuentra en el interior o entorno inmediato de la instalación o equipo 

Se comprueba que no hay nadie en el equipo o entorno y se avisa que se va a 

poner en marcha 

 

17. Se han desenclavado de los equipos por parte del oficial de mantenimiento y el 

equipo se puede poner en marcha 

El oficial de mantenimiento desenclava el equipo, dejando el equipo como 

antes de la consignación. 

 

18. Se han desenclavado de los equipos por parte del operario de planta y el equipo 

se puede poner en marcha 

El operario de planta quita su candado y puede pone el equipo en marcha 
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4.4. Los elementos de protección de bloqueo: 

Para los elementos de bloqueo eléctrico de diferenciales, mangnetotermicos, 

se utilizaran el trabado modelo TUB con tuerca y el disyuntor modelo POS 

 

          

 

 

 

Los elementos de bloqueo para los interruptores generales medianos y 

grandes utilizaremos el trabado disyuntor modelo gran formato o el modelo 

480/600V 
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Utilizaremos la minialdaba no conductora amarilla y la mordaza no 

conductora roja para evitar que se puedan quitar los elementos de bloqueo 

 

    

 

 

 

Candados personales de cada responsable de consignación 
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Para los trabajos de bloqueo de válvulas con cable de 1,8 m 

 

               

 

Utilizaremos el cartel de NO TOCAR que ira colocado junto con el candado 

 



Instal·lació / equip: Nº PDS:
Zona afectada: Data:

Oficial de manteniment que realitza la consignacion:
Cap de planta o operari de planta que autoritza la consignacion:

SI NO

13. L'oficial de manteniment ha de deixar l'equip fora de servei. S'han trets els 
equips de consignació (candaus, claus, etc)

15. L'operari de planta ha de deixar l'equip fora de servei. S'han trets els 
equips de consignació (candaus, claus, etc) i s'ha posat el cartell d'equip fora 
de servei

Incidencias durant els treballs (canvi responsable, fora de servei, fin de jornada laboral)

14. L'oficial de manteniment no ha acabat els treball durant la jornada laboral. 
S'han trets els equips de consignació (candaus, claus, etc)

11. Hi ha canvi de responsable de l'oficial de manteniment de consignació 
d'equis (omplir fitxa de canvi d'operaris)

12. Hi ha canvi de responsable de l'operari de planta de consignació d'equis  
(omplir fitxa de canvi d'operaris)

FULL DE CONTROL DE CONSIGNACIÓ D'INSTAL·LACIONS / EQUIPS

Descàrrec de la instal·lació

1. S'ha tallat el subministrament energètic amb els controls de comandament 
de la màquina (posar a 0 selectors d'armari, atur emergencia equip, etc )

2. S'han col·locat a zero els controls de potència de la màquina i verifciar que 
no arriba corrent a la sortida de l'equip (desconnectar interruptors, magnetos, 
etc.)

3. S'han enclavat amb la clau de l'oficial de manteniment els òrgans de 
comandament (interruptors i magnetos) per evitar la seva posada en marxa no 
controlada

4. S'han enclavat amb la clau de l'operari de planta els òrgans de 
comandament (interruptors i magnetos) per evitar la seva posada en marxa no 
controlada

5. S'ha eliminat o retingut qualsevol energia que comporti un perill (retorns 
elèctrics, descàrregues condensadors, inèrcies, molls, líquids calents, 
pressions de fluids, etc) enclavant amb la clau de l'oficial de manteniment els 
òrgans de comandament (vàlvules, claus de pas, etc.)

6. S'ha eliminat o retingut qualsevol energia que comporti un perill (retorns 
elèctrics, descàrregues condensadors, inèrcies, molls, líquids calents, 
pressions de fluids, etc) enclavant amb la clau de l'operari de planta els òrgans 
de comandament (vàlvules, claus de pas, etc.)

7. La clau d'enclavament està en poder de l'oficial de manteniment designada 
a l'efecte

8. La clau d'enclavament està en poder de la persona de l'operari de planta 
designada a l'efecte

9. S'ha comprovat la seguretat del sistema intentant rearmar l'equip

10. S'ha posat l'etiqueta de "operari treballant" en el punt d'enclavament



Signatura Oficial manteniment que consigna:

Signatura del cap de planta o operari de planta que posa el cadenat:

Un cop realitzat els treballs i abans de posar en funcionament la instal·lació la persona que va a 

treure la consignacion d'equips haura de verificar que:

16. S'ha comprovat que no hi ha font de perill i que cap persona es troba a 
l'interior o entorn immediat de la instal·lació o equip. 

17. S'han desenclavats dels equips per part de l'oficial de manteniment i l'equip 
es pot posar en marxa

18. S'han desenclavats dels equips per part de  l'operari de planta i l'equip es 
pot posar en marxa



Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

CANVI D'OPERARIS SI NO

Nom i cognoms:

Signatura: Data: Hora:

Nom i cognoms:

Signatura: Data: Hora:

Nom i cognoms:

Signatura: Data: Hora:

Nom i cognoms:

Signatura: Data: Hora:

NORMALITZACIÓ PER PROVES PERSONA QUE SOL.LICITA LA NORMALITZACIÓ OFICIAL DE MANTENIMENT

DATA:
Nom i cognoms: Nom i cognoms:

HORA:
Signatura: Signatura:

DATA:
Nom i cognoms:

HORA:
Signatura: Signatura:

DATA:
Nom i cognoms:

HORA:
Signatura: Signatura:

DATA:
Nom i cognoms:

HORA:
Signatura: Signatura:

DATA:
Nom i cognoms:

HORA:
Signatura: Signatura:

DATA:
Nom i cognoms:

HORA:

HORA:
Signatura: Signatura:

DATA:
Nom i cognoms:

OFICIAL DE MANTENIMENT/OPERARI PLANTA ASPECTES A REVISAR

HORA:
Signatura: Signatura:

DATA:
Nom i cognoms:

OPERARI 

MANTENIMENT

S'han enclavat amb el cadenat i tancat amb la 
clau de l'oficial de manteniment els òrgans de 

comandament (interruptors i magnetos) per evitar 
la seva posada en marxa no controlada

Signatura: Signatura:

OPERARI PLANTA

S'han enclavat amb el cadenat i tancat amb la 
clau del operari de planta els òrgans de 

comandament (interruptors i magnetos) per evitar 
la seva posada en marxa no controlada

OPERARI 

MANTENIMENT

S'han enclavat amb el cadenat i tancat amb la 
clau de l'oficial de manteniment els òrgans de 

comandament (interruptors i magnetos) per evitar 
la seva posada en marxa no controlada

OPERARI PLANTA

S'han enclavat amb el cadenat i tancat amb la 
clau del operari de planta els òrgans de 

comandament (interruptors i magnetos) per evitar 
la seva posada en marxa no controlada
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4. IDENTIFICACIÓN Y DATOS RELEVANTES DE LOS EQUIPOS  A CONSIGNAR 

A la hora de poder identificar los equipos de trabajo que se van a consignar en la 

depuradora, se van a tener en cuenta tres prioridades que, de mayor a menor importancia 

son:  

• Nivel de riesgo. Los trabajos correctivos o preventivos que tienen mayor dificultad o 

presentan un nivel de riesgo elevado frente a los demás trabajos. 

• Repeticiones de intervenciones. Las intervenciones que son repetitivas como pueden 

ser las revisiones preventivas en mantenimiento, pueden llevar al falso pensar que 

son seguras porque nunca ha pasado nada pero pueden no serlo. 

• Importancia de la máquina en el sistema. Hay equipos o instalaciones que son 

imprescindibles para la depuración de agua y se tienen que hacer las revisiones y 

correctivos obligatoriamente, por lo que se tiene que asegurar que no hay riesgo al 

hacerlas. 

Teniendo en cuenta estas prioridades se van a realizar el control del procedimiento y 

seguimiento práctico de las siguientes máquinas: 

1. Bombas de entrada a EDAR 

2. Centrifugas 

3. Soplantes 

4. Agitador digestor 

El seguimiento práctico solo se realizará en un equipo de cada una de las tres familias 

(bombas entrada, centrifugas, soplante) es decir, si tenemos tres centrifugas en la planta, 

solo haremos el seguimiento a una centrifuga y lo mismo con las demás familias. 

 

1. Bomba de entrada a la EDAR  

Descripción del equipo. Las bombas de entrada de las EDAR son las encargadas de llevar 

el agua sucia (agua sin depurar) de entrada a la planta  a principio de proceso. Son equipos 

imprescindibles y su parada puede ocasionar importantes pérdidas tanto económicas como 

medioambientales. Por su importancia hace que siempre estén dobladas, es decir como 

mínimo habrá una de reserva.  
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Figura 4.1.1.Bomba entrada 

Datos técnicos del equipo: Se adjunta la placa de características de la bomba a montar 

proporcionados por el fabricante, que en este caso es Flyght.  

 

Figura 4.1.2.Placa caracteristicas bomba entrada 

 

Verificar documentación: Tenemos el marco legal y normativo relativo a máquinas, en 

Europa con la directiva 2006/42/CE y las modificaciones en la directiva 2009/127/CE y en 

España Real Decreto 1644/2008 y las modificaciones Real Decreto 494/2012. Según esto 

se tienen que cumplir una serie de condiciones mínimas que tiene que traer la máquina y 

tendría que tener el propietario: 

• Cumple los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y de Salud) 

• Dispone de un expediente técnico 

• Dispone instrucciones. 

• Se ha evaluado la conformidad. 

• Dispone de declaración CE de conformidad y marcado CE 

Se comprueba  la documentación de la bomba y que cumple con la normativa vigente: 

• Cumple los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y de Salud), tiene protección 

contra riesgos mecánicos, mantenimientos, peligros eléctricos, etc 

• Declaración de conformidad de la UE, lleva el marcado CE (anexo1) 

• Test de funcionamiento, (anexo 1) 
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• Manual de instalación y funcionamiento (anexo 1). 

 

2. Centrifugas,  
Descripción del equipo. Las centrifugas están situadas en el final del proceso y son los 

equipos encargados de deshidratar (quitarle el máximo de agua posible) a los fangos 

generados durante el proceso de la depuración de las aguas residuales. El resultado es una 

pasta que por ejemplo se puede utilizar como abono en cultivos, etc. 

 

 

Figura 4.2.1.Centrifuga 

 

Datos técnicos del equipo. Se adjunta la placa de características de la centrifuga 

proporcionada por el fabricante, que en este caso es Andritz 

 

 

Figura 4.2.2.Placa característica centrifuga 

 

Verificar documentación: Tenemos el marco legal y normativo relativo a máquinas, en 

Europa con la directiva 2006/42/CE y las modificaciones en la directiva 2009/127/CE y en 

España Real Decreto 1644/2008 y las modificaciones Real Decreto 494/2012. Según esto 
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se tienen que cumplir una serie de condiciones mínimas que tiene que traer la máquina y 

tendría que tener el propietario: 

• Cumple los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y de Salud) 

• Dispone de un expediente técnico 

• Dispone instrucciones. 

• Se ha evaluado la conformidad. 

• Dispone de declaración CE de conformidad y marcado CE 

Se comprueba  la documentación de la centrifuga: 

• Cumple los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y de Salud) , tiene protección 

contra riesgos mecánicos, resguardos, mantenimiento de la máquina, peligros 

eléctricos, ruidos, etc 

• Declaración de conformidad de la UE no se encuentra en poder del propietario. Lleva 

el marcado CE (anexo 2) 

• Manual de instalación y funcionamiento (anexo 2). 

Hay que tener en cuenta que estas máquinas son del año 1993 y la documentación seguro 

que se tendría pero en la actualidad no la tienen en su poder. La empresa Andritz es una 

empresa alemana de fabricación de centrifugas con prestigio dentro del ramo y toda las 

maquinas nuevas traen la documentación reglamentario según la normativa vigente. Se pide 

al fabricante la declaración de conformidad de la UE 

3. Soplantes.  

Descripción del equipo. En los decantadores de las depuradoras, se tienen unas bacterias 

que se alimentan de la materia orgánica  y hace que aumente de volumen generando un 

fango. Las soplantes son los equipos encargados de alimentarlas, echando aire a estas 

bacterias, para que puedan seguir viviendo. Sin estas bacterias las depuradoras no 

eliminarían el residuo. 

 

Figura 4.3.1. Soplante 
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Datos técnicos del equipo: Se adjunta la placa de características de la soplante 

proporcionada por el fabricante, en este caso Siemens 

 

 

Figura 4.3.2.Placa motor de la soplante 

 

Verificar documentación: Tenemos el marco legal y normativo relativo a máquinas, en 

Europa con la directiva 2006/42/CE y las modificaciones en la directiva 2009/127/CE y en 

España Real Decreto 1644/2008 y las modificaciones Real Decreto 494/2012. Según esto 

se tienen que cumplir una serie de condiciones mínimas que tiene que traer la máquina y 

tendría que tener el propietario: 

• Cumple los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y de Salud) 

• Dispone de un expediente técnico 

• Dispone instrucciones. 

• Se ha evaluado la conformidad. 

• Dispone de declaración CE de conformidad y marcado CE 

Se comprueba  la documentación de la soplante y que cumple con la normativa vigente: 

• Cumple los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y de Salud) , tiene protección 

contra riesgos mecánicos, paradas, resguardos, mantenimiento de la máquina, 

peligros eléctricos, ruidos, etc 

• Declaración de conformidad de la UE, lleva el marcado CE (anexo 3) 

• Test de funcionamiento, (anexo 3) 

• Manual de instalación y funcionamiento (anexo 3). 
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4. Agitador digestor,  
Descripción del equipo: El fango que se genera en los decantadores llega al digestor que es 

donde se produce el biogás. Este biogás alimenta a 2 motogeneradores que producen 

electricidad. El agitador está situado en la parte más elevada del digestor. La función del 

agitador es remover el fango para producir el gas y que no se compacte al estar siempre en 

movimiento.  

 
Figura 4.4.1.Digestor de fangos 

 
 

Datos técnicos del equipo: Se adjunta la placa de características del agitador que por el tipo 

de zona donde se encuentra, tiene que ser para zonas de atmósferas explosivas.  

 

 
Figura 4.4.2.Placa motor agitador 

 
El marcado normativo según la placa adjunta es Ex de II CT4, por lo que es de grupo de gas 

y  de temperatura superficial máxima 135ºC, tal y como se muestra en las dos siguientes 

figuras adjuntas: 

 

Figura 4.4.3. Grupo de gas 
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Figura 4.4.4. Tabla de temperatura máxima 
 
Verificar documentación: Tenemos el marco legal y normativo relativo a máquinas, en 

Europa con la directiva 2006/42/CE y las modificaciones en la directiva 2009/127/CE y en 

España Real Decreto 1644/2008 y las modificaciones Real Decreto 494/2012. Según esto 

se tienen que cumplir una serie de condiciones mínimas que tiene que traer la máquina y 

tendría que tener el propietario: 

• Cumple los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y de Salud) 

• Dispone de un expediente técnico 

• Dispone instrucciones. 

• Se ha evaluado la conformidad. 

• Dispone de declaración CE de conformidad y marcado CE 

Se comprueba  la documentación de la soplante y que cumple con la normativa vigente: 

• Cumple los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y de Salud) tiene protección 

contra riesgos mecánicos, mantenimiento de la máquina, peligros eléctricos, 

explosión, etc 

• Declaración de conformidad de la UE, no se encuentra en poder del propietario. 

Lleva el marcado CE para trabajos en atmosferas explosivas (anexo 4) 

• Test de funcionamiento, (anexo 4) 

• Manual de instalación y funcionamiento (anexo 4). 

• Certificados de acoplamiento zonas ATEX (anexo 4) 

 Hay que tener en cuenta que estas máquinas son del año 1999 y la documentación seguro 

que se tendría pero en la actualidad  no la tienen en su poder. Se pide al fabricante la 

declaración de conformidad de la UE 
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5. DESARROLLO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CONSIGNACIÓN DE L OS EQUIPOS 

DE LA EDAR 

Se van a llevar a la práctica el procedimiento redactado teórico en los cuatro equipos que se 

han elegido según las prioridades que hemos definido. Los mantenimientos son correctivos 

o preventivos a los que antes de realizar los trabajos se van a asegurar que están parados y 

no se van a poner en marcha aplicando el procedimiento. 

 
5.1 Bomba de entrada a la EDAR 

5.1.1 Parte teórica. Consignación bomba entrada 

Se tienen cuatro bombas de entrada. Las bombas están situadas en un pozo de unos 10 

metros de profundidad (plano 1). El personal de mantenimiento y operarios de planta bajan 

solo en caso necesario y lo hacen por una escalera de gato con protección.  

En el mantenimiento normal de subir y bajar las bombas, el trabajo se realiza por una 

abertura rectangular en la superficie como muestra la figura 5.1.1. Hay montadas unos tubos 

guía en la pared que se utiliza para subir y bajar las bombas. Como el peso de las bombas 

es de unos 1330 kg, se dispone de un polipasto de 2,5Tn para estos trabajos.  

 

 

Figura 5.1.1.Abertura pozo 

 

Identificación de los riesgos y medidas a adoptar  

Los riesgos que a los que se están expuestos y algunas medidas a adoptar son:  

1. Atrapamiento por o entre objetos, intentar en lo posible ser ordenado y metódico en 

la realización de los trabajos para evitar riesgos con objetos 

2. Caída de objetos en manipulación.  Llevar los EPI’s apropiados (botas seguridad, 

guantes, etc) 

3. Caída de persona a distinto nivel. Se montan unas barandillas desmontables que van 

encastadas en el suelo, en el perímetro rectangular donde suben y bajan las bombas 
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4. Riesgo eléctrico. Se sigue el procedimiento de consignación de equipos además de 

los EPI’s de riesgo eléctrico (botas de seguridad Boltio, guantes aislantes, etc) 

5. Golpe o cortes con objetos o herramientas, llevar protecciones y utilizar las 

herramientas de forma adecuada 

6. Inhalación o ingestión de sustancias toxicas. Todos los trabajadores llevan un 

detector de gases personal que miden el sulfhídrico y oxigeno 

7. Espacios confinados. Se siguen los pasos del procedimiento de espacios confinados 

que la planta tiene para estos casos. 

8. Inundación de espacio confinado. Se cierra compuerta de entrada y se sigue el 

procedimiento de consignación de equipo 

 

Identificación de energías presentes  y residuales en el equipo. 

Las energía que está presente en la maquina son energía eléctrica la cual produce una 

energía mecánica y la energía hidráulica. 

La bomba está en una cámara, la cual, lleva una compuerta que permite entrar el agua 

hasta ellas. Esta compuerta también tiene que estar cerrada para evitar la inundación de la 

cámara donde está la bomba 

La energía residual de la maquina es la energía hidráulica que se tiene al parar la bomba, y 

que esta acumulada en la tubería vertical de diámetro de 0.5metros y una distancia de unos 

25  metros, y que por gravedad, tiende a vaciarse por la propia bomba parada tal y como 

muestra la figura 5.1.1.2. Esto produce una energía mecánica que hace girar en sentido 

inverso a la bomba que para en cuanto se vacía toda la tubería. 

 

 

Figura 5.1.2. Tuberías bombas 
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Equipos eléctricos  a consignar y elementos de consignación a utilizar 

El equipo tiene una intensidad de trabajo nominal de más de 100A con una potencia de 

hasta 90kW. Para poder cortar la corriente  y poder trabajar con el equipo tenemos que 

desconectar cuatro equipos eléctricos situados en el armario de control. Según el plano 

eléctrico (plano 2) los equipos a consignar son: Interruptor general equipo código 32QM1,  

los magnetotérmicos de maniobra 32Q1 y 32Q2 y el diferencial de la compuerta 5Q6, tal y 

como muestran las 2 figuras siguientes: 

 

   

Figura 5.1.3.Interruptor general 32QM1 y diferencial compuerta 5Q6 

          

Figura 5.1.4. Magnetotermicos 32Q1 y 32Q2 

 

Los equipos que se utiliza para poder consignar los equipos eléctricos son:  

• Para poder consignar los magnetotermicos se opta por utilizar el trabado disyuntor 

europeo TBU, figura 5.1.4, el cual impide mecánicamente que el equipo se pueda 

rearmar 
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Figura 5.1.4.Trabado disyuntor europeo TBU 
 

• Para poder consignar el interruptor se opta por utilizar el trabado disyuntor 480/600V, 

figura 5.1.5, se utilizan en interruptores pequeños y medianos e impide 

mecánicamente que el equipo se pueda rearmar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.5.Trabado disyuntor 480/600V 

 

• Se utiliza la minialdaba no conductora amarilla y la mordaza no conductora roja figura 

5.1.6, que ira montada en el equipo de consignación para que no se pueda abrir. 

También se utiliza un candado personal para el operador que consigne el equipo, 

figura 5.1.7 con el fin de que solo haya una persona que pueda consignar y des 

consignar los equipos.  

 
 

                  

                      Figura 5.1.6. Mordaza no conductora roja y  minialdana amarilla 
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da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1.7.Candado personal 
 
 
                  

 

Formación o capacitación para aplicar el procedimiento. 

Para poder realizar el procedimiento se tiene que tener la siguiente formación o capacitación 

• Teniendo formación reglada de FP, ingeniería, módulos etc, de la rama electricidad, 

electro-mecánica,  electrónica, etc. O cualquier rama donde hayan recibido los 

conocimientos de electricidad. 

• Estando sin formación reglada (sin títulos) pero con más de 10 años de experiencia 

con trabajos eléctricos y la empresa le haya autorizado a realizar ese tipo de 

trabajos. 

• Capacitación a través de la formación del servicio de prevención, en este caso con la 

formación teórico- práctica en trabajos de baja o alta tensión. 

 
5.1.2 Parte práctica. Montaje de bomba.  

Seguimiento del procedimiento 

El día 25 de abril se hace el montaje de la bomba nueva número 2. Se entrega la hoja de 

control de consignación de equipos al responsable, el cual, tiene que tener la formación e 

información suficiente para poder para aplicar el procedimiento. A continuación se siguen 

los puntos del procedimiento para comprobar que se ha hecho correctamente. 

1. Se ha cortado el suministro energético con los controles de mando de la máquina (poner a 

0 selectores de armario, paro emergencia equipo, etc) 

Como muestra la figura 5.1.8 se pone a 0 el selector que está en el armario de 

control, además del paro de emergencia que están a pie de la bomba de entrada nº2 
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Figura 5.1.8. Se ponen a 0 los selectores de la bomba de entrada nº2 

 

2. Se han colocado a cero los controles de potencia de la máquina y verificar que no llega 

corriente a la salida del equipo (desconectar interruptores, magnetos, etc.) 

Como muestran las figuras 5.1.9 y 5.1.10 se desconectan el interruptor general y los 

magnetotermicos de maniobra de la bomba de entrada y el diferencial de la compuerta se 

comprueba con un equipo de medida que no tiene corriente la salida de los equipo 

            
Figura 5.1.9.Interruptor general y magnetotermico maniobra desconectado 

     

Figura 5.1.10. Diferencial compuerta desconectada y mangnetotermico maniobra 
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3. Se han enclavado con la llave del oficial de mantenimiento los órganos de mando 

(interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada 

Como muestran la figura 5.1.11 

4. Se han enclavado con la llave del oficial del operario de planta los órganos de mando 

(interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada 

Como muestran la figura 5.1.11 

 

        

                                           

Figura 5.1.11. El oficial de mantenimiento y el operario de planta consignan los 4 

equipos 

 

5. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos eléctricos, 

descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, presiones fluidos, etc) 

enclavando con el candado del oficial de mantenimiento los órganos de mando (válvulas, 

llaves de paso, etc.) 

La compuerta de entrada de agua se ha enclavado. La energía residual al pararse la 

bomba, se elimina vaciándose por la tubería, por lo que solo hay que esperar unos 
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minutos y ya se puede trabajar 

6. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos eléctricos, 

descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, presiones fluidos, etc) 

enclavando con el candado del operario de planta los órganos de mando (válvulas, llaves 

de paso, etc.) 

La compuerta de entrada de agua se ha enclavado como muestra la figura 5.1.12. La 

energía residual al pararse la bomba, se elimina vaciándose por la tubería, por lo que solo 

hay que esperar unos minutos y ya se puede trabajar.  

 

  

Figura 5.1.12. Diferencial compuerta bomba nº2 

 

7. La llave de enclavamiento está en poder de la persona de mantenimiento designada al 

efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de mantenimiento 

Juanjo. 

8. La llave de enclavamiento está en poder de la persona del operario de planta designada al 

efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de planta  Daniel 

9. Se ha comprobado la seguridad del sistema intentando rearmar el equipo.  

Se intenta rearmar el equipo desde el cuadro de mando pero no se pone en marcha. 

10. Se ha puesto la etiqueta de "NO TOCAR" en el punto de enclavamiento. 

Se comprueba que se ha puesto la etiqueta de NO TOCAR en el enclavamiento de los 

magnetotermicos, diferenciales e interruptor general, para indicar que hay personal de 

mantenimiento trabajando en los equipos y no se puede poner en marcha. 
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Ahora ya se puede trabajar seguro con el equipo. Se empiezan los trabajos de mantenimiento por 

parte del oficial de mantenimiento como muestra la figura 5.1.13. 

 

 

Figura 5.1.13. Operario trabajando 

 

11. Hay cambio de responsable del oficial de mantenimiento de consignación de equipos 

(rellenar ficha de cambio de operarios) 

No hay cambio de responsable 

12. Hay cambio de responsable de operario de planta de consignación de equipos (rellenar 

ficha de cambio de operarios) 

No hay cambio de responsable 

13. El oficial de mantenimiento debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los 

equipos de consignación (candados, llaves, etc.) 

No deben dejar el equipo fuera de servicio 

14. El oficial de mantenimiento no ha terminado los trabajos durante la jornada laboral. Se han 

quitado los equipos de consignación (candados, llaves, etc.) 

Han terminado los trabajos durante la jornada laboral 

15. El operario de planta debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los equipos de 

consignación (candados, llaves, etc.) y se ha puesto el cartel de equipo fuera de servicio 

No deben dejar el equipo fuera de servicio 
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Una vez realizados los trabajos y antes de poner en funcionamiento la instalación, la persona que 

va a sacar la consignación de equipos tendrá que verificar que: 

16. Se ha comprobado que no hay fuente de peligro y que ninguna persona se encuentra en 

el interior o entorno inmediato de la instalación o equipo 

Se comprueba que no hay nadie en el equipo o entorno y se avisa que se va a poner en 

marcha 

17. Se han desenclavado de los equipos por parte del oficial de mantenimiento y el equipo se 

puede poner en marcha 

El oficial de mantenimiento desenclava el equipo 

18. Se han desenclavado de los equipos por parte del operario de planta y el equipo se puede 

poner en marcha 

El operario de planta quita su candado y puede poner el equipo en marcha 

 

Se adjunta rellenada la hoja de consignación del trabajo realizado del montaje de la bomba de 

entrada número 2. El trabajo no ha tenido ninguna incidencia y el trabajador ha realizado el 

mantenimiento correctivo de montaje de la bomba en la misma jornada de trabajo, por lo que no 

ha habido ningún cambio turno y tampoco se ha tenido que dejar el equipo fuera de servicio.  
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5.2. Centrifuga 

5.2.1 Parte teórica. Consignación centrifuga 

Las centrifugas están situadas en el edificio de explotación. Esta sala está dividida en 2 

alturas de unos 3m de alto respecto el suelo. Las centrifugas están en la parte de arriba, 

para que el fango deshidratado que sale de la centrifuga caiga por gravedad a las bombas 

de tornillo situadas debajo. El fango les llega a través de las bombas de fango que están 

situadas en otro edificio a unos 20 metros de distancia y a un desnivel de unos 2 metros, por 

lo que el desnivel total entre las bombas de fango y las centrifugas es de 5 metros.   

 

           
Figura 5.2.1. Foto de bombas de fango y centrifuga 

 
Identificación de los riesgos y medidas a adoptar 

Los riesgos que a los que se están expuesto y algunas medidas a adoptar son:   

1. Atrapamiento por o entre objetos, intentar en lo posible ser ordenado y metódico en 

la realización de los trabajos para evitar riesgos con objetos 

2. Caída de objetos en manipulación. Llevar los EPI’s apropiados (botas seguridad, 

guantes, etc) 

3. Riesgo eléctrico, Se sigue el procedimiento de consignación de equipos además de 

los EPI’s de riesgo eléctrico (botas seguridad Boltio, guantes aislantes, etc) 

4. Golpe o cortes con objetos o herramientas, llevar protecciones y utilizar las 

herramientas de forma adecuada  

5. Inhalación o ingestión de sustancias toxicas, Todos los trabajadores llevan un 

detector de gases personal que miden el sulfhídrico y oxigeno 

6. Proyección de fragmentos o partículas. Utilización de los EPI’s (gafas seguridad, 

guantes, etc) 

7. Exposición al ruido. Utilización de auriculares para evitar el ruido del equipo. 
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Identificación de energías presentes  y residuales en el equipo. 

Las energía que está presente en la maquina es la energía eléctrica la cual produce una 

energía mecánica.  

No tenemos energía residual ya que las bombas de fango están situadas a unos 5 metros 

por debajo de las centrifugas con lo que al parar las bombas, hace que no les llegue el 

fango a la entrada de la centrifuga 

 

Equipos eléctricos  a consignar y elementos de consignación a utilizar 

La centrifuga tiene una intensidad de trabajo nominal de unos 65A, formado por dos motores 

de 30kW y 15kW. Para poder cortar la corriente  y poder trabajar con el equipo tenemos que 

desconectar un equipo eléctricos situados en el armario de control. Según el plano eléctrico 

(plano 3) el equipo a consignar es el diferencial equipo código 10ID1 figura 5.2.2. 

La bomba de fango tiene una intensidad nominal de unos 8A con una potencia de 4kW. Para 

poder cortar la corriente y poder trabajar con la centrifuga tenemos que desconectar un 

equipo situado en el armario de control. Según el plano eléctrico (plano 4) el equipo a 

consignar es el diferencial equipo código 13ID1 figura 5.2.3 

 

                 
                      Figura 5.2.2. Diferencial 10ID1        Figura 5.2.3  Diferencial 13ID1 
 
Los equipos que se utiliza para poder consignar los equipos eléctricos son:  

• Para poder consignar los diferenciales se opta por utilizar el trabado disyuntor 

europeo- modelo “Pos” figura 5.2.4,  el cual impide mecánicamente que el equipo se 

pueda rearmar 
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Figura 5.2.4. Trabado disyuntor europeo modelo Pos 
 

• Para poder consignar los diferenciales también se opta por utilizar el trabado 

disyuntor europeo TBU figura 5.2.5, el cual impide mecánicamente que el equipo se 

pueda rearmar 

 

                                                     Figura 5.2.5. Trabado disyuntor europeo TBU 
 

• Se utiliza la minialdaba no conductora amarilla y la mordaza no conductora roja figura 

5.2.6, que ira montada en el equipo de consignación para que no se pueda abrir. 

También se utiliza un candado personal figura 5.2.7 para el operador que consigne el 

equipo, con el fin de que solo haya una persona que pueda consignar y des 

consignar los equipos.  

 
 

                  

                        Figura 5.2.6. Mordaza no conductora roja  y minialdana amarilla 
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da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.7.Candado personal 
 
Formación o capacitación para aplicar el procedimiento. 

Para poder realizar el procedimiento se tiene que tener la siguiente formación o capacitación 

• Teniendo formación reglada de FP, ingeniería, módulos etc, de la rama electricidad, 

electro-mecánica,  electrónica, etc. O cualquier rama donde hayan recibido los 

conocimientos de electricidad. 

• Estando sin formación reglada (sin títulos) pero con más de 10 años de experiencia 

con trabajos eléctricos y la empresa le haya autorizado a realizar ese tipo de 

trabajos. 

• Capacitación a través de la formación del servicio de prevención, en este caso con la 

formación teórico- práctica en trabajos de baja o alta tensión. 

 

5.2.2 Parte práctica. Preventivo centrifuga.  

Seguimiento del procedimiento 

El día 20 de abril se hace un mantenimiento preventivo a la centrifuga. Se entrega la hoja de 

control de consignación de equipos al responsable, el cual, tiene que tener la formación e 

información suficiente para poder para aplicar el procedimiento. A continuación se siguen 

los puntos del procedimiento para comprobar que se ha hecho correctamente. 

1. Se ha cortado el suministro energético con los controles de mando de la máquina 

(poner a 0 selectores de armario, paro emergencia equipo, etc) 

Como se muestra en la figura 5.2.8 se ponen a 0 los selectores que están en el 

armario de control, además de los paros de emergencia que están a pie de la 

centrifuga y la bomba de fango 
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Figura 5.2.8. Selectores de la bomba de fango y la centrifuga en posición 0 

 

2. Se han colocado a cero los controles de potencia de la máquina y verificar que no 

llega corriente a la salida del equipo (desconectar interruptores, magnetos, etc.) 

Como se muestra en la figura 5.2.9 se desconectan los diferenciales de la centrifuga 

y la bomba de fangos y se comprueba con un equipo de medida que no tiene 

corriente la salida de los diferenciales. 

 

     

Figura 5.2.9.Diferenciales de bomba de fango y centrifuga están desconectados 

 

3. Se han enclavado con la llave del oficial de mantenimiento los órganos de mando 

(interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada 

Como muestran la figura 5.2.10 

 

4. Se han enclavado con la llave del oficial del operario de planta los órganos de 

mando (interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada 
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Como muestran la figura 5.2.10 

 

            

Figura 5.2.10. El oficial de mantenimiento y el operario de planta consignan los 2  

equipos 

 

5. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos eléctricos, 

descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, presiones fluidos, etc) 

enclavando con el candado del oficial de mantenimiento los órganos de mando (válvulas, 

llaves de paso, etc.) 

No hay energía residual al encontrarse a 5 metros de desnivel desde la bomba de fango a 

la centrifuga, por lo que al parar la bomba, a la centrifuga no le llegará el fango. 

6. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos eléctricos, 

descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, presiones fluidos, etc) 

enclavando con el candado del operario de planta los órganos de mando (válvulas, llaves 

de paso, etc.) 

No hay energía residual al encontrarse a 5 metros de desnivel desde la bomba de fango a 

la centrifuga, por lo que al parar la bomba, a la centrifuga no le llegara el fango. 

7. La llave de enclavamiento está en poder de la persona de mantenimiento designada al 

efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de mantenimiento 

Jose Manuel. 

8. La llave de enclavamiento está en poder de la persona del operario de planta designada al 

efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de planta Daniel 

9. Se ha comprobado la seguridad del sistema intentando rearmar el equipo.  
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Se intenta rearmar el equipo desde el cuadro de mando pero no se pone en marcha. 

10. Se ha puesto la etiqueta de "NO TOCAR" en el punto de enclavamiento. 

Se comprueba que se ha puesto la etiqueta de NO TOCAR en el enclavamiento de los 

diferenciales para indicar que hay personal de mantenimiento trabajando en los equipos y 

no se puede poner en marcha. 

 

Ahora ya se puede trabajar seguro con el equipo. Se empiezan los trabajos de mantenimiento por 

parte del oficial de mantenimiento como muestra la figura 5.2.11 

 

 

Figura 5.2.11. Operario trabajando 

 

11. Hay cambio de responsable del oficial de mantenimiento de consignación de equipos 

(rellenar ficha de cambio de operarios) 

No hay cambio de responsable 

12. Hay cambio de responsable de operario de planta de consignación de equipos (rellenar 

ficha de cambio de operarios) 

No hay cambio de responsable 

13. El oficial de mantenimiento debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los 

equipos de consignación (candados, llaves, etc) 

No deben dejar el equipo fuera de servicio 

14. El oficial de mantenimiento no ha terminado los trabajos durante la jornada laboral. Se han 

quitado los equipos de consignación (candados, llaves, etc) 

No han terminado los trabajos durante la jornada laboral y se han quitado la consignación. 

15. El operario de planta debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los equipos de 
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consignación (candados, llaves, etc) y se ha puesto el cartel de equipo fuera de servicio. 

No ha terminado los trabajos y debe dejar el equipo fuera de servicio. 

Se deja el equipo fuera de servicio para que nadie lo utilice. Al día siguiente se sigue con el 

preventivo las mismas personas que lo iniciaron. Se rellena otra hoja nueva de consignación del 

equipo. 

Una vez realizados los trabajos y antes de poner en funcionamiento la instalación, la persona que 

va a sacar la consignación de equipos tendrá que verificar que: 

 

16. Se ha comprobado que no hay fuente de peligro y que ninguna persona se encuentra en 

el interior o entorno inmediato de la instalación o equipo 

Se comprueba que no hay nadie en el equipo o entorno y se avisa que se va a poner en 

marcha 

17. Se han desenclavado de los equipos por parte del oficial de mantenimiento y el equipo se 

puede poner en marcha 

El oficial de mantenimiento desenclava el equipo 

18. Se han desenclavado de los equipos por parte del operario de planta y el equipo se puede 

poner en marcha 

El operario de planta quita su candado y puede poner el equipo en marcha 

 

Se adjunta rellenada la hoja de consignación del trabajo realizado del preventivo de la centrifuga.  

El trabajo no ha tenido ninguna incidencia,  pero el trabajador no ha realizado el mantenimiento 

preventivo en la misma jornada de trabajo. Se ha seguido el procedimiento y al acabar la jornada 

ha quitado la consignación a los equipos y el operario de planta lo  ha dejado fuera de servicio. Al 

día siguiente se ha rellenado otra hoja de consignación empezando todo el procedimiento desde 

el principio. El mismo trabajador ha continuado con los trabajos hasta acabarlo durante la jornada 

de trabajo 
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5.3. Soplante 

5.3.1 Parte teórica. Consignación soplante 

Las soplantes están situadas en el edificio de soplantes. La sala tiene 5 soplantes situadas 

en paralelo con una separación de unos 2 metros entre ellas. Están conectadas a través de 

tuberías que llevan el aire que generan,  a unos decantadores situados a unos 10 metros de 

distancia 

    

Figura 5.3.1.Soplante y cuadro de mando a pie de maquina 

 

Identificación de los riesgos y medidas a adoptar  

Los riesgos que a los que se están expuestos y algunas medidas a adoptar son:  

1. Atrapamiento por o entre objetos, intentar en lo posible ser ordenado y metódico en 

la realización de los trabajos para evitar riesgos con objetos  

2. Caída de objetos en manipulación. Llevar los EPI’s apropiados (botas seguridad, 

guantes, etc) 

3. Riesgo eléctrico, Se sigue el procedimiento de consignación de equipos además de 

los EPI’s de riesgo eléctrico (botas seguridad Boltio, guantes aislantes, etc) 

4. Golpe o cortes con objetos o herramientas, llevar protecciones y utilizar las 

herramientas de forma adecuada  

5. Proyección de fragmentos o partículas. Utilización de los EPI’s (gafas seguridad, 

guantes, etc) 

6. Exposición al ruido. Utilización de auriculares para evitar el ruido del equipo 

 

Identificación de energías presentes  y residuales en el equipo. 

Las energía que está presente en la maquina es la energía eléctrica la cual produce una 

energía mecánica.  

No tenemos ninguna energía residual en la soplante 
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Equipos eléctricos  a consignar y elementos de consignación a utilizar 

La soplante tiene una intensidad de trabajo nominal de unos 320A, formado por un motor de 

132kW. Para poder cortar la corriente  y poder trabajar con el equipo tenemos que 

desconectar dos equipos eléctricos situados en el armario de control. Según el plano 

eléctrico (plano 5) el equipo a consignar es: Interruptor guardamotor equipo código –F1 y 

magnetotermico equipo código –F2, figura 5.3.2. 

      

Figura 5.3.2. Guardamotor y magnetotermico de la soplante 

 

Los equipos que se utiliza para poder consignar los equipos eléctricos son:  

• Para poder consignar el magnetotermico se opta por utilizar el trabado disyuntor 

europeo TBU figura 5.3.3, el cual impide mecánicamente que el equipo se pueda 

rearmar 

 

 
 
 

           Figura 5.3.3. Trabado disyuntor europeo TBU 
 

• Para poder consignar el interruptor se opta por utilizar el trabado disyuntor 480/600V 

figura 5.3.4, se utilizan en interruptores pequeños y medianos e impide 

mecánicamente que el equipo se pueda rearmar  
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Figura 5.3.4.Trabado disyuntor 480/600V 

 

• Se utiliza la minialdaba no conductora amarilla y la mordaza no conductora roja figura 

5.3.4, que ira montada en el equipo de consignación para que no se pueda abrir. 

También se utiliza un candado personal para el operador que consigne el equipo 

figura 5.3.5, con el fin de que solo haya una persona que pueda consignar y des 

consignar los equipos.  

 
 

                  

                Figura 5.3.4. Mordaza no conductora roja y minialdana amarilla 
 
 
 

                   
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3.5. Candado personal 
 

Formación o capacitación para aplicar el procedimiento. 
 

Para poder realizar el procedimiento se tiene que tener la siguiente formación o capacitación 
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• Teniendo formación reglada de FP, ingeniería, módulos etc, de la rama electricidad, 

electro-mecánica,  electrónica, etc. O cualquier rama donde hayan recibido los 

conocimientos de electricidad. 

• Estando sin formación reglada (sin títulos) pero con más de 10 años de experiencia 

con trabajos eléctricos y la empresa le haya autorizado a realizar ese tipo de 

trabajos. 

• Capacitación a través de la formación del servicio de prevención, en este caso con la 

formación teórico- práctica en trabajos de baja o alta tensión. 

 

5.3.2 Parte práctica. Preventivo soplante.  

Seguimiento del procedimiento 

El día 18 de abril se hace un mantenimiento preventivo a la soplante. Se entrega la hoja de 

control de consignación de equipos al responsable, el cual, tiene que tener la formación y 

información suficiente para poder para aplicar el procedimiento. A continuación se siguen 

los puntos del procedimiento para comprobar que se ha hecho correctamente. 

 

1. Se ha cortado el suministro energético con los controles de mando de la máquina 

(poner a 0 selectores de armario, paro emergencia equipo, etc) 

Como se muestra en la figura 5.3.6 se ponen a 0 los selectores que están en el 

armario de control, además de los paros de emergencia que están a pie de la 

soplante 

          

Figura 5.3.6. Selectores de la soplante en posición 0 

 

2. Se han colocado a cero los controles de potencia de la máquina y verificar que no 

llega corriente a la salida del equipo (desconectar interruptores, magnetos, etc.) 
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Como se muestra en la figura 5.3.7 se desconectan el interruptor general y 

magnetotermico de la soplante y se comprueba con un equipo de medida que no 

tiene corriente la salida. 

    

Figura 5.3.7. Interruptor general y magnetotermico están desconectados 

 

3. Se han enclavado con la llave del oficial de mantenimiento los órganos de mando 

(interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada 

Como muestran la figura 5.3.8 

4. Se han enclavado con la llave del oficial del operario de planta los órganos de 

mando (interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada 

Como muestran la figura 5.3.8 

           

Figura 5.3.8. El oficial de mantenimiento y el operario de planta consignan los 2 

equipos 
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5. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos eléctricos, 

descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, presiones fluidos, etc) 

enclavando con el candado del oficial de mantenimiento los órganos de mando (válvulas, 

llaves de paso, etc.) 

No hay energía residual en la soplante. 

6. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos eléctricos, 

descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, presiones fluidos, etc) 

enclavando con el candado del operario de planta los órganos de mando (válvulas, llaves 

de paso, etc.) 

No hay energía residual en la soplante. 

7. La llave de enclavamiento está en poder de la persona de mantenimiento designada al 

efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de mantenimiento 

Xavier. 

8. La llave de enclavamiento está en poder de la persona del operario de planta designada al 

efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de planta  Daniel 

9. Se ha comprobado la seguridad del sistema intentando rearmar el equipo.  

Se intenta rearmar el equipo desde el cuadro de mando pero no se pone en marcha. 

10. Se ha puesto la etiqueta de "NO TOCAR" en el punto de enclavamiento. 

Se comprueba que se ha puesto la etiqueta de NO TOCAR en el enclavamiento del 

magnetotermico e interruptor general para indicar que hay personal de mantenimiento 

trabajando en los equipos y no se puede poner en marcha 

Ahora ya se puede trabajar seguro con el equipo. Se empiezan los trabajos de mantenimiento por 

parte del oficial de mantenimiento como muestra la figura 5.3.9. 

 

                                        Figura 5.3.9. Operario trabajando 
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11. Hay cambio de responsable del oficial de mantenimiento de consignación de equipos 

(rellenar ficha de cambio de operarios) 

No hay cambio de responsable 

12. Hay cambio de responsable de operario de planta de consignación de equipos (rellenar 

ficha de cambio de operarios) 

No hay cambio de responsable 

13. El oficial de mantenimiento debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los 

equipos de consignación (candados, llaves, etc) 

No deben dejar el equipo fuera de servicio 

14. El oficial de mantenimiento no ha terminado los trabajos durante la jornada laboral. Se han 

quitado los equipos de consignación (candados, llaves, etc) 

Han terminado los trabajos durante la jornada laboral 

15. El operario de planta debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los equipos de 

consignación (candados, llaves, etc) y se ha puesto el cartel de equipo fuera de servicio 

No deben dejar el equipo fuera de servicio 

 

Una vez realizados los trabajos y antes de poner en funcionamiento la instalación, la persona que 

va a sacar la consignación de equipos tendrá que verificar que: 

 

16. Se ha comprobado que no hay fuente de peligro y que ninguna persona se encuentra en 

el interior o entorno inmediato de la instalación o equipo 

Se comprueba que no hay nadie en el equipo o entorno y se avisa que se va a poner en 

marcha 

17. Se han desenclavado de los equipos por parte del oficial de mantenimiento y el equipo se 

puede poner en marcha 

El oficial de mantenimiento desenclava el equipo 

18. Se han desenclavado de los equipos por parte del operario de planta y el equipo se puede 

poner en marcha 

El operario de planta quita su candado y puede poner el equipo en marcha 

 

Se adjunta rellenada la hoja de consignación del trabajo realizado del preventivo de la soplante:  

El trabajo no ha tenido ninguna incidencia y el trabajador ha realizado el mantenimiento 

preventivo en la misma jornada de trabajo, por lo que no ha habido ningún cambio turno y 

tampoco se ha tenido que dejar el equipo fuera de servicio. 
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5.4. Agitador del digestor 

5.4.1 Parte teórica. Consignación agitador 

El agitador está situado encima del digestor figura 5.4.1. El digestor según la evaluación de 

riesgos realizada en la planta depuradora (anexo 5) está considerado como zona 1. Tal y 

como dice el Real Decreto 681/2003, atmosferas explosivas: “Zona 1 Área de trabajo en la 

que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una 

atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma 

de gas, vapor o niebla”. Tienen un grado de escape periódica u ocasionalmente en 

funcionamiento normal de 10 a 1000h al año como muestra la figura 5.4.2,  por lo que los 

equipos que están dentro de esta zona tienen que cumplir con la normativa vigente en 

atmosferas explosivas. 

 

Figura 5.4.1. Agitador del digestor 

 

Figura 5.4.2. Tabla clasificacion de zonas ATEX 
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Identificación de los riesgos y medidas a adoptar  

Los riesgos que a los que se están expuestos y algunas medidas a adoptar son: 

1. Atrapamiento por o entre objetos, intentar en lo posible ser ordenado y metódico en 

la realización de los trabajos para evitar riesgos con objetos.  

2. Caída de objetos en manipulación,  Llevar los EPI’s apropiados (botas seguridad, 

guantes, etc) 

3. Riesgo eléctrico. Se sigue el procedimiento de consignación de equipos además de 

los EPI’s de riesgo eléctrico (botas seguridad Boltio, guantes aislantes, etc) 

4. Golpe o cortes con objetos o herramientas, llevar protecciones y utilizar las 

herramientas de forma adecuada  

5. Inhalación o ingestión de sustancias toxicas. Todos los trabajadores llevan un 

detector de gases personal que miden el sulfhídrico y oxígeno.  

6. Proyección de fragmentos o partículas. Utilización de los EPI’s (gafas seguridad, 

guantes, etc) 

7. Caída de persona a distinto nivel. Llevar las medidas de seguridad adecuadas 

(arnes, subir y bajar escaleras de forma adecuada, etc) 

8. Incendios o explosión. Las herramientas utilizadas tienen que ser que no produzcan 

chispas figura 5.4.3. En el mercado las que no producen chispas están fabricadas de 

cobre y son las que se utilizan en zonas explosivas. 

 

Figura 5.4.3. Foto Herramientas  ATEX 

 

Identificación de energías presentes  y residuales en el equipo. 

Las energía que está presente en la maquina es la energía eléctrica la cual produce una 

energía mecánica.  

No se tiene ninguna energía residual en el equipo del agitador. 
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Equipos eléctricos  a consignar y elementos de consignación a utilizar 

El agitador  tiene una intensidad de trabajo nominal de unos 30A. Para poder cortar la 

corriente  y poder trabajar con el equipo tenemos que desconectar dos equipos eléctricos 

situados en el armario de control. Según el plano eléctrico (plano 6) el equipo a consignar es 

el  guardamotor código 34FM2 y el magnetotermico código 34FA1 figura 5.4.4. 

    

Figura 5.4.4.Guardamotor  y magnetotermico  del agitador 

 

Los equipos que se utiliza para poder consignar los equipos eléctricos son:  

• Para poder consignar el magnetotermico se opta por utilizar el trabado disyuntor 

europeo TBU figura 5.4.5, el cual impide mecánicamente que el equipo se pueda 

rearmar 

 

 
 
 

            Figura 5.4.5. Trabado disyuntor europeo TBU 
 

• Se utiliza la mordaza no conductora roja figura 5.4.6  que ira montada en el equipo 

de consignación para que no se pueda abrir. También se utiliza un candado personal 

figura 5.4.7 para el operador que consigne el equipo, con el fin de que solo haya una 

persona que pueda consignar y des consignar los equipos.  
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Figura 5.4.6. Mordaza no conductora roja 

 
 

                   
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4.7. Candado personal 
 

Formación o capacitación para aplicar el procedimiento. 

Para poder realizar el procedimiento se tiene que tener la siguiente formación o capacitación 

• Teniendo formación reglada de FP, ingeniería, módulos etc, de la rama electricidad, 

electro-mecánica,  electrónica, etc. O cualquier rama donde hayan recibido los 

conocimientos de electricidad. 

• Estando sin formación reglada (sin títulos) pero con más de 10 años de experiencia 

con trabajos eléctricos y la empresa le haya autorizado a realizar ese tipo de 

trabajos. 

• Capacitación a través de la formación del servicio de prevención, en este caso con la 

formación teórico- práctica en trabajos de baja o alta tensión. 

 

5.4.2 Parte práctica. Correctivo agitador.  

Seguimiento del procedimiento 

El día 28 de abril se hace un mantenimiento correctivo al agitador. Se entrega la hoja de 

control de consignación de equipos al responsable, el cual, tiene que tener la formación e 

información suficiente para poder para aplicar el procedimiento. A continuación se siguen 

los puntos del procedimiento para comprobar que se ha hecho correctamente. 

1. Se ha cortado el suministro energético con los controles de mando de la máquina 

(poner a 0 selectores de armario, paro emergencia equipo, etc) 

Como se muestra en la figura 5.4.8 se ponen a 0 los selectores que están en el 
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armario de control, además de los paros de emergencia que están a pie del agitador 

          

Figura 5.4.8. Selectores del agitador en posición 0 

 

2. Se han colocado a cero los controles de potencia de la máquina y verificar que no 

llega corriente a la salida del equipo (desconectar interruptores, magnetos, etc.) 

Como se muestra en la figura 5.4.9 se desconectan el guardamotor y 

magnetotermico del agitador y se comprueba con un equipo de medida que no tiene 

corriente la salida. 

 

    

Figura 5.4.9. Guardamotor y magnetotermico están desconectados 

 

3. Se han enclavado con la llave del oficial de mantenimiento los órganos de mando 

(interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada 

Como se muestra en la figura 5.4.10 

4. Se han enclavado con la llave del oficial del operario de planta los órganos de 
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mando (interruptores y magnetos) para evitar su puesta en marcha no controlada 

Como se muestra en la figura 5.4.10 

          

Figura 5.4.10. El oficial de mantenimiento y el operario de planta consignan los 2 

equipos 

 

5. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos eléctricos, 

descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, presiones fluidos, etc) 

enclavando con el candado del oficial de mantenimiento los órganos de mando (válvulas, 

llaves de paso, etc.) 

No hay energía residual en el agitador del digestor. 

6. Se ha eliminado o retenido cualquier energía que comporte un peligro (retornos eléctricos, 

descargas condensadores, inercias, muelles, líquidos calientes, presiones fluidos, etc) 

enclavando con el candado del operario de planta los órganos de mando (válvulas, llaves 

de paso, etc.) 

No hay energía residual en el agitador del digestor. 

7. La llave de enclavamiento está en poder de la persona de mantenimiento designada al 

efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de mantenimiento 

Santi. 

8. La llave de enclavamiento está en poder de la persona del operario de planta designada al 

efecto 

Se verifica que la llave de enclavamiento está en poder del operario de planta  Daniel 

9. Se ha comprobado la seguridad del sistema intentando rearmar el equipo.  

Se intenta rearmar el equipo desde el cuadro de mando pero no se pone en marcha. 

10. Se ha puesto la etiqueta de "NO TOCAR" en el punto de enclavamiento. 
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Se comprueba que se ha puesto la etiqueta de NO TOCAR en el enclavamiento del 

guardamotor y mangnetotérmico los diferenciales para indicar que hay personal de 

mantenimiento trabajando en los equipos y no se puede poner en marcha. 

 

Ahora ya se puede trabajar seguro con el equipo. Se empiezan los trabajos de mantenimiento por 

parte del oficial de mantenimiento. 

Al ser una zona considerada por la evaluación de riesgos como  de atmósferas explosivas, se 

utiliza las herramientas que no producen chispas de la figura 5.4.3. No se muestran fotografías 

del oficial de mantenimiento trabajando porque en este tipo de zona está prohibido utilizar el 

teléfono móvil. 

 

11. Hay cambio de responsable del oficial de mantenimiento de consignación de equipos 

(rellenar ficha de cambio de operarios) 

No hay cambio de responsable 

12. Hay cambio de responsable de operario de planta de consignación de equipos (rellenar 

ficha de cambio de operarios) 

No hay cambio de responsable 

13. El oficial de mantenimiento debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los 

equipos de consignación (candados, llaves, etc) 

No deben dejar el equipo fuera de servicio 

14. El oficial de mantenimiento no ha terminado los trabajos durante la jornada laboral. Se han 

quitado los equipos de consignación (candados, llaves, etc) 

Han terminado los trabajos durante la jornada laboral 

15. El operario de planta debe dejar el equipo fuera de servicio. Se han quitado los equipos de 

consignación (candados, llaves, etc) y se ha puesto el cartel de equipo fuera de servicio 

No deben dejar el equipo fuera de servicio 

  

Una vez realizados los trabajos y antes de poner en funcionamiento la instalación, la persona que 

va a sacar la consignación de equipos tendrá que verificar que: 

 

16. Se ha comprobado que no hay fuente de peligro y que ninguna persona se encuentra en 

el interior o entorno inmediato de la instalación o equipo 

Se comprueba que no hay nadie en el equipo o entorno y se avisa que se va a poner en 

marcha 

17. Se han desenclavado de los equipos por parte del oficial de mantenimiento y el equipo se 

puede poner en marcha 

El oficial de mantenimiento desenclava el equipo 
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18. Se han desenclavado de los equipos por parte del operario de planta y el equipo se puede 

poner en marcha 

El operario de planta quita su candado y puede poner el equipo en marcha 

 

Se adjunta rellenada la hoja de consignación del trabajo realizado del preventivo del agitador:  

El trabajo no ha tenido ninguna incidencia y el trabajador ha realizado el mantenimiento 

preventivo en la misma jornada de trabajo, por lo que no ha habido ningún cambio de turno y 

tampoco se ha tenido que dejar el equipo fuera de servicio 
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6 CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
La principal conclusión que se tiene, es que se pueden eliminar o minimizar al máximo los riesgos 

durante los trabajos de mantenimiento industrial, si se siguen los pasos del procedimiento de 

consignación de equipos o instalaciones. 

Al principio, el personal de mantenimiento con más edad, es el que más se ha resistido a la 

implantación del procedimiento, porque ellos lo ven como un contratiempo en vez de un beneficio 

para ellos. 

Al trabajador se le proporciona mucha información que no necesita para realizar su trabajo, y 

tenemos que ser capaces de resumir toda esa información en los cuatro puntos imprescindibles 

que se tienen que cumplir. Hay que buscar objetivos alcanzables. 

El procedimiento también tiene que ser lo más reducido posible, dando algunas explicaciones 

básicas de teoría y centrándose en explicar los pasos a seguir para llevar a cabo la consignación  

del equipo y los elementos de consignación que tenemos para hacerlo.  

Cumplir con la normativa a la hora de realizar un trabajo a veces resulta complicado, sobre todo 

en el tema de la seguridad. Se ha tenido que hacer mucho trabajo de divulgación de los riesgos 

para que el trabajador comprenda que es por su seguridad. 

Este es un procedimiento genérico que sirve para consignar cualquier equipo o trabajo de 

mantenimiento de la depuradora y no es para ser aplicado directamente. Sirve de guía a la 

empresa realizar procedimientos específicos de consignación para cada equipo, donde al 

trabajador se le diga que equipos hay que consignar y con qué elemento de consignación 

realizarlo. 

. 
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IMPORTANTE  
(Tech.Doc. 930940077UK) 

 
 

Esta unidad compresora es una máquina de gran potencia. Si no es operada correctamente, 
sufrirá daños y también expondrá a graves riesgos al personal en las inmediaciones de la 
máquina o al cableado eléctrico. 

 
El Manual de Instrucciones debe ser completamente estudiado antes de la instalación final, de 
la conexión eléctrica y de la puesta en marcha. En especial, observe las secciones siguientes. 

 
 

Seguridad de la 
maquinaria: 

Vea el manual, § 0 

Instalación: (Vea el manual) 
Sentido de giro: 
 

Observe que aún un mínimo período de operación en el sentido de 
giro incorrecto dañará los cojinetes del compresor y el resto del 
equipo. 
(Vea el manual) 

Acoplamiento: Verifique el alineamiento antes de arrancar.  
(Vea el manual) 

Reajuste de piezas 
mecánicas: 
 

Después de unas 10 horas de funcionamiento, 
los pernos de acoplamiento deben ser reajustados.  
(Vea el manual) 

Verificación del aceite: 
 

Cajas de engranajes con cojinetes de bolas: 
Los compresores han sido llenados con aceite por el fabricante. 
Verifique el nivel de aceite de lubricación antes de arrancar. 
Cambie el aceite a los intervalos escritos. Solamente utilizar tipos 
de aceite prescritos y aceite nuevo y limpio. (Vea el manual) 

Motores eléctricos Los engranajes lubricados con grasa en los motores eléctricos 
deben ser lubricados inmediatamente después de la puesta en 
marcha de la unidad. La placa de características del motor y/o las 
instrucciones de su proveedor especifican el tipo y cantidad 
correctos de grasa, así como la frecuencia de su aplicación. 
 
Si el motor eléctrico utiliza cojinetes lubricados con aceite, se debe 
verificar la calidad y el nivel del aceite antes de la puesta en 
marcha. 
 
El cliente está obligado y es responsable por el cumplimiento de 
las instrucciones de lubricación. 

 
En caso de defectos, daños, o fallos en el envío, el proveedor debe ser inmediatamente 
notificado. 
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0. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA 
 
 
Puesta en  
servicio 
 

La unidad compresora sólo deberá ser operada de acuerdo con las condiciones 
de funcionamiento acordadas, tal como está indicado en la placa de 
características y descrito en la Información Técnica. 
 

 
Izado 
 

 
El peso de la unidad compresora está declarado en la carta de porte. El izado 
debe llevarse a cabo de acuerdo con las Instrucciones correspondientes a las 
eslingas. 
 

 
Arranque 
mediante control 
manual 
 

 
Para arrancar el compresor haga clic en el botón “Start” (Arrancar) en el Panel 
táctil del Panel de control local.  
Vea la sección en Panel de control local. 
 

 
Parada mediante 
control manual 
 

 
Para detener el compresor haga clic en el botón “Stop” (Parada) en el Panel táctil 
del Panel de control local.  
Vea la sección en Panel de control local. 
 

 
Parada de 
emergencia 
 

 
El frente del Panel de control local cuenta con una parada de emergencia 
(EN418). La parada de emergencia no debe ser activada a menos que haya una 
amenaza de situaciones de peligro o éstas ya hayan sucedido. El monitor de 
seguridad activa la función parada de emergencia cuando un dispositivo de control 
se activa ante un funcionamiento defectuoso. Todas las funciones se detendrán 
inmediatamente. Bajo estas circunstancias, el compresor producirá mucho ruido. 
La parada de emergencia no debe utilizarse como una función normal de parada, 
pues sucesivas paradas de emergencia podrían dañar al compresor. 
 

 
Arranque/Parada 
automáticas 

 
 

 
Las unidades compresoras pueden ser puestas en funcionamiento en el modo 
control remoto. En este modo, el compresor puede arrancar y detenerse sin 
advertencia previa. Un símbolo ISO 7000-0017 advierte de arrancar / parar en el 
modo control remoto. En este modo, todas las protecciones deben estar 
montadas correctamente y no debe permitirse la presencia de personas en las 
inmediaciones de las partes giratorias de la máquina. 
 

 
Riesgo mecánico 
 
 

 
Todas las partes giratorias deben cubrirse con protecciones fijas de acuerdo a las 
normas EN294 y EN953. Las protecciones no deben retirarse a menos que la 
máquina esté asegurada contra arranques no intencionales. Debe evitarse el uso 
de vestimenta suelta y es aconsejable mantener una distancia segura mientras la 
máquina esté en el modo control remoto. 
Evite encaramarse al compresor sin equipamiento de seguridad; las superficies 
del compresor pueden estar grasientas y/o resbaladizas. 

 
Sistema de 
admisión 
 

 
El sistema de admisión deberá estar correctamente montado antes del arranque 
del compresor. Evite bloquear la admisión y no permanezca cerca de las tuberías 
de admisión del compresor, cuando la máquina está lista para arrancar. 
 

 

 



Compresor 
STC-GO (7-1-KA3KG) / KA5SV-GK200 

 Manual de Funcionamiento
y mantenimiento 01 

 

© Siemens AG Energy Sector 
Municipal & Industrial Applications (MIA) 

 
Created on 15.11.2010, LF 

 
 9 

 
Superficies 
calientes 

 
 

 
Se ha incluido una señal de advertencia de superficies calientes directamente 
sobre la máquina. La misma está indicada por el símbolo correspondiente a la 
norma EN1012-anexo 3. Evite tocar las superficies más calientes, las que 
normalmente se encuentran a más de 70°C. 
 

 
Riesgo de ruido 

 
 

 
La emisión de ruidos por parte del compresor se mide de acuerdo a la norma 
ISO3744, normalmente sin cubierta de insonorización. Las mediciones están 
registradas en el certificado de emisión de ruidos. Vea los certificados. 
En la entrada de la sala del compresor y/o cubiertas de insonorización, se ha 
colocado una señal de advertencia ISO3864 que ilustra acerca del uso de 
protección auditiva.  
 

 
Sistema de aceite 
 

 
El aceite circula a una temperatura máxima de 80°C y con una presión máxima de 
3 bares. Estos límites nunca deben ser excedidos. Se prohíbe cualquier cambio 
en el sistema de aceite. 
 

 
Riesgo eléctrico 

 
 

 
Debe evitarse cualquier contacto con instalaciones eléctricas de alta o baja 
tensión mientras la máquina esté conectada al suministro eléctrico. Vea la norma 
EN60204-1. Verifique a intervalos regulares la correcta puesta a tierra de todos los 
componentes principales de la máquina. 
 

 
Herramientas 
especiales 
 
 

 
En el envío del compresor se incluye una caja de herramientas especiales. Estas 
herramientas deben utilizarse únicamente como se describe en la sección referida 
al montaje y desmontaje del compresor.  
 

 
Mantenimiento y 
reparaciones 

 
 

 
El trabajo de mantenimiento y las reparaciones deberán efectuarse únicamente 
cuando todas las fuentes de energía a la máquina hayan sido correctamente 
desconectadas y aisladas.  La parada de emergencia deberá estar activada, el 
motor desconectado y los terminales cortocircuitados. El peligro de una inversión 
de flujo desde el sistema de tuberías puede evitarse mediante el cierre y bloqueo 
de una válvula colocada inmediatamente después de la válvula de retención o 
instalando una brida ciega aguas arriba de la válvula de retención. 
 
Señal: “Advertencia: trabajo de mantenimiento en curso”.  
 

 
NOTIFÍQUESE 
 

 
En caso de que SIEMENS entregue pedidos que no estén compuestos por 
máquinas ensambladas o listas para entrar en servicio, por ejemplo, unidades 
compresoras sin motor de accionamiento y/o sistemas de control, se aplicará lo 
siguiente:  
 
“La unidad compresora está comprendida dentro de la Directiva de 
Maquinaria 89/392/EEC y directivas rectificatorias accesorias, y no debe ser 
puesta en servicio hasta que la unidad completa, de la cual aquella es una 
parte, cumpla con dicha Directiva y con las certificaciones normativas 
rectificatorias.” 
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1. TRANSPORTE – ALMACENAMIENTO - INSTALACIÓN 
 
1.1 Transporte 

 
Al recibir la unidad compresora, verifique que las partes individuales correspondan con aquellas 
incluidas en la nota de envío. 
 
Cuando descargue, revise inmediatamente el envío para detectar posibles daños en la unidad 
compresora, que pudieran haber ocurrido durante el transporte, tales como melladuras, 
rayones, corrosión, cables eléctricos desgarrados, tuberías torcidas o similares. En caso de 
defectos o daños, el transportista y el proveedor deberán ser inmediatamente informados. 
 
El equipo completo sólo deberá ser izado con eslingas sujetas a los 4 ganchos de izado 
montados en la base. A fin de evitar el aplastamiento de instrumentos, tuberías, etc., utilice un 
yugo de izado. 
 
Peso del compresor completo: vea la sección 2. 
 
Empleo de eslingas: vea la figura a continuación. 
 

 

 
 

 
 
1.2 Almacenamiento 

 
Antes de dejar SIEMENS, el compresor completo ha sido sometido a una prueba de 
funcionamiento. Después de la prueba, se drenó el aceite de lubricación y a continuación se 
aplicó y bombeó aceite de conservación a través del sistema de lubricación, drenándose el 
excedente. Todas las piezas que no cuentan con recubrimiento protector, susceptibles a la 
corrosión, han sido tratadas con un agente anticorrosivo. 
Esto asegura que el compresor completo estará protegido contra la corrosión por un mínimo de 
6 meses, siempre que sea almacenado en interiores. No es necesario eliminar el agente 
anticorrosivo antes de poner en marcha el equipo, ya que el mismo no afecta al aceite de 
lubricación. 
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Si el compresor es almacenado por más de 6 meses, deberá ser tratado con un agente 
anticorrosivo de efectos más prolongados. En este caso, deberá eliminarse, antes de la puesta 
en marcha, el agente anticorrosivo utilizado. Esto se realiza desmontando y limpiando todas las 
piezas del compresor. En este caso, sólo los ingenieros de mantenimiento de SIEMENS 
deberán preparar el compresor para su funcionamiento. La preparación debe ser llevada a 
cabo en un ambiente seco y limpio. 
 
No utilice la unidad compresora ni sus partes como andamios. Para mayor información, solicite 
la información técnica 930920009. 
 

1.3 Instalación 
 
El compresor se puede montar / instalar antes de eliminar un anticorrosivo de efecto 
prolongado. El compresor puede montarse en cualquier piso nivelado que soporte su peso. 
Sólo en casos excepcionales se utilizará una fundación especial de concreto amortiguadora de 
vibración. 
 

 
 

 
El compresor deberá instalarse sobre 
montantes amortiguadores de vibración para 
máquinas, cuya parte inferior puede ser 
pegada directamente en el piso de concreto 
(vea las instrucciones de montaje). Los 
montantes también pueden ser roscados o 
soldados a su base, lo cual dependerá de la 
construcción del piso. Si el piso está 
desnivelado, inserte láminas a modo de 
suplemento, a fin de que los montantes de la 
máquina estén en contacto con el piso (vea la 
figura). 
 

 

 
¡Importante! Antes de que el equipo completo sea fijado de forma definitiva al piso, verifique su 
posición para asegurarse de que las bridas (y posiblemente otras conexiones) de las tuberías 
estén correctamente ubicadas en su posición final de montaje. No retire la protección de las 
bridas hasta que el sistema de tuberías esté listo para ser instalado. Esto previene el ingreso 
de sustancias extrañas en el compresor. Todos los sistemas de tuberías deben limpiarse e 
inspeccionarse antes de ser conectados al equipo. 

 
Si el eje del motor de accionamiento ha sido correctamente asegurado para el transporte, las 
sujeciones deberán ser retiradas y el acoplamiento desmontado deberá ser montado 
nuevamente. 

 
 
1.3.1 Conexiones de Tuberías/Cargas Permitidas 

 
Es muy importante que se instale una conexión flexible en los siguientes sitios: 
- entre la descarga del compresor y el cono difusor 
- entre la admisión del compresor y el conducto de entrada de aire. 

 
Carga permitida: vea la Información técnica 930910007.UK. 
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CARGA PERMITIDA EN LA BRIDA DE DESCARGA DEL COMPRESSOR 

930910007UK 
 

Las fuerzas que se generan en los sistemas de tuberías conectados a turbocompresores, si son de la 
magnitud suficiente, provocarán un desalineamiento del compresor suficiente como para causar un 
funcionamiento poco suave y, en el peor de los casos, graves daños mecánicos.  
 
La carga externa proviene de la expansión térmica; la presión genera esfuerzos en el sistema de tuberías y 
es principalmente transmitida hacia el compresor a través de la unión de expansión, fijada en la brida de 
descarga. 
 
Si las cargas externas en el compresor se limitan a las cifras de la siguiente tabla, no deberían influir en el 
funcionamiento del compresor.  
 
 

     
 

Fax 
Fuerzas en la dirección de la tubería 
de descarga 

 Flat Fuerzas perpendiculares a Fax 

 M Movimiento en cualquier dirección 
     
     

     
Compresor 
Siemens 

Tipo 
STE-GO 

Apresto de 
compresor 

 
FAX 

 
FLAT 

 
M 

  N N NM 
3 KA2 1100 330 65 
7 KA5 2700 800 225 
12 KA10 4000 1200 350 
18 KA22 5500 1600 600 
32 KA44 7600 2200 900 
45 KA66 10000 3000 1500 
70 KA80 13500 4000 2000 
90 KA100 17500 5000 3500 

     

 

 
  
El sistema de tuberías debe estar asegurado a fin de reducir las cargas externas. 
 
Las cargas permitidas, tolerancias de alineación, etc. de la unión flexible, ubicada en la brida de descarga, 
deben ser consideradas cuidadosamente al diseñar el sistema de tuberías. 
 
Las cargas externas en el compresor se transmiten a través de la base hacia los soportes de la maquinaria y 
deben ser incluidas al dimensionar los soportes. 
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Instalación   930840008ES 

 
 

 

1. 
Solamente está permitido levantar la unidad 
con herramientas elevadoras que son fijadas a 
los cuatro ganchos de suspensión en la 
bancada. Para evitar apretón de instrumentos, 
tubería u otro equipo, se usa un balancín. 
 
Para empleo de las herramientas elevadoras 
vea el dibujo.  
 
 H > L 

  

 

2. 
Cuando el compresor ha sido instalado en su 
posición final hay que levantarlo de modo que 
los bloques amortiguadores puedan ser fijados 
en la bancada. Se fija las chapas debajo de 
los bloques amortiguadores con dos tornillos. 
La superficie debe ser horizontal y la planidad 
debe equivaler a, o ser mejor que, 2 mm por 
metro en todas las direcciones. 
 

  
 
La nivelación correcta de la bancada es importante y debe ser efectuada antes de la puesta en marcha según 
lo siguiente: 
 

Se nivela la superficie de concreto con una tolerancia de ± 2 mm a través del ancho de la 
bancada colocando un nivel de burbuja sobre puntales auxiliares. 
 
Se nivela la superficie de concreto a ± 2 mm a lo largo de la extensión de la bancada colocando 
un nivel de burbuja sobre el eje del motor. 
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3. 
No está permitido empujar o tirar el compresor 
cuando está en los bloques amortiguadores en 
el suelo. 
 
Baje el compresor en su sitio en el suelo de 
concreto. 
 
Marque alrededor de las placas de anclaje. 
 

 

 

4. 
Marque la colocación de las placas en el 
suelo. 
 
Levante el compresor del sitio. 

  

 

5. 
Aplique una capa de cola de un espesor de 2 
a 3 mm (cola está incluida en la entrega – vea 
la caja de herramientas con herramientas 
especiales). 
 

  

 

6. 
Coloque de nuevo el compresor en el suelo. 
La cola seca en 20 a 60 minutos dependiendo 
de la temperatura. Por consiguiente hay que 
colocar la máquina en su sitio final desde el 
comienzo mismo. Se aleja la cola excedente 
con un cuchillo cuando la cola está 
completamente seca. 
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7. 
Se instala la tubería de descarga cuando el 
compresor está finalmente fijado y no está 
permitido sostenerla por la carcasa de la 
voluta. El cono difusor debe estar en el eje del 
sistema de descarga (± 2 mm) de la carcasa 
de la voluta. La distancia entre la brida de la 
carcasa de la voluta y la brida de la entrada 
del cono debe equivaler al compensador 
(cuando es frío) y sus juntas + 1 a 2 mm (para 
permitir una extensión cuando es caliente).  La 
distancia debe ser exactamente la misma 
alrededor de las bridas. Debe ser posible 
empujar el compensador en su sitio entre las 
bridas sin dificultad. 
 
Para la instalación del compensador y el cono 
difusor vea los documentos 
930950031 Compensator 
930960030 Compressor alignment in relation 
to the piping. 

  
8. 
Coloque el silenciador de aspiración / filtro delante de la 
entrada del compresor. 
Ajuste la altura del silenciador de aspiración / filtro girando 
las bases de modo que cuadren con la entrada del 
compresor. 
Marque la posición de los agujeros en las bases del 
silenciador en el suelo (sección x-x). 

 

 
Taladre agujeros para las espigas que fueron 
entregadas con el equipo y coloque las 
espigas. 
Fije el silenciador de aspiración al suelo con los 
tornillos entregados. 
Haga un sellado entre la entrada del compresor 
y el silenciador de aspiración con la cinta 
adhesiva entregada. 
Vuelva la cinta de plomo alrededor de la 
conexión entre la entrada del compresor y el 
collar del silenciador. 
Fije con la cinta adhesiva. 
Monte la conexión flexible entregada. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

UNIDAD  
 
Número de serie : 8609,8610 
Año   : 2010 
Peso aproximado : 2800 kg, motor incluido 
Plano dimensional : 16183 
       
 

 COMPRESOR - Posición Nº K100 
 
Marca  : Siemens 
Tipo  : KA5SV 
Fluido transportado : Aire 
Caudal mín. de entrada : 3544 m³/h 
Caudal máx. de entrada : 7875 m³/h 
Presión de entrada : 0,983 bares abs 
Presión max. de descarga : 1,583 bar abs 
Temp. normal de entrada : 20 ºC  
Temp. máx. de entrada : 40 ºC 
Velocidad : 18175 rpm 
Potencia absorbida, mín.* : 66.9 kW     
Potencia absorbida, máx.* : 141.1 kW 
 
* Las  potencias indicadas a : Caudal de entrada min./max., presión de  
   entrada normal y temp. de entrada máx.l 
       
  
MULTIPLICADOR - Posición Nº G100 
 
Marca  : Siemens 
Tipo  : GK200 
Relación de transmisión : 171 / 28 
Requerimiento de aceite : 14 litres / min 
       
  
MOTOR DE ACCIONAMIENTO - Posición Nº A401 
 
Marca  : Siemens  
Tipo  : 1LA83152AC90-Z 
Peso : 1300 kg 
Clase de aislamiento : F / B 
Grado de protección : IP 55 
Potencia nominal : 200 kW 
Frecuencia : 50 Hz 
Voltaje : 400 V 
Velocidad nominal : 2976 rpm 
       
  
Acoplamiento (Motor/multiplicador) - Posición Nº A301 
 
Marca                          : Rexnord Thomas     
Tipo                           : 262SR52-MSH-250 
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MOTOR LINEAL - Difusor - Posición Nº D224 
 
Marca  : FRAMO Antriebtechnik  
Tipo  : Unipush - mini 0   
Fuerza en ambos sentidos : 1000 N 
Longitud de carrera max. : 100 mm 
Velocidad : 2,7 mm/seg. 
Grado de protección : IP 54 
Frecuencia de corriente : 50 HZ 
Voltaje : 1 x 220  V 
Potenciómetro : 1000 Ohmios para posicionado 
   El rango de resistencia < 880 Ohmios  
   puede  especificarse  después de las  
   pruebas de rodaje del compresor. 
       

   
MOTOR LINEAL - prerrotación - Posición Nº D407 
 
Marca  : FRAMO Antriebtechnik  
Tipo  : Unipush - mini 0   
Fuerza en ambos sentidos : 500 N 
Longitud de carrera max. : 100 mm 
Velocidad : 1,35 mm/seg. 
Grado de protección : IP 54 
Frecuencia de corriente : 50 HZ 
Voltaje : 1 x 220  V 
Potenciómetro : 1000 Ohmios para posicionado 
   El rango de resistencia < 880 Ohmios  
   puede  especificarse  después de las  
   pruebas de rodaje del compresor. 
       
 

 BOMBA DE ACEITE MECÁNICA - Posición Nº S129  
 
Marca  : SIEMENS 
Tipo  : Integrada en la caja de engranajes 
       
 

 ENFRIADOR DE ACEITE (Refrigerado por aire) - Posición Nº S301 
 
Marca  : Oiltech 
Tipo  : LAC2-011-2-D  
Flujo de aceite : 14.0 l/min 
Temperatura de aceite max. : 75 °C 
Temperatura de aire  : 45 °C 
Disipación térmica : 6,60  kW 
 
Motor del ventilador 
Frecuencia principal : 50 Hz 
Voltaje : 3 x 400 V 
Capacidad de motor  : 1.10  kW 
Protección estándar, motor : IP 55   
Peso  : 25 kg 
Corriente plena carga : 2.5 A  
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FILTRO DE AIRE DE LA ADMISIÓN - Inserto - Posición Nº L102 
 
Fabricante : OEM 
Tipo  : Bolsos filtrantes 
Clase EU DIN 24185 : EU4 (G4) 
Filtro / reemplazar a máximo : + 20 mm WC 
 
Manómetro Posición Nº E137 
       
 

 PRESIÓN DE ACEITE DE LUBRICACIÓN 
 
Presión mín. de operación : 0,8 bares 
Presión normal de operación : 1,0 - 1,5  bar* 
    
* La presión de aceite depende de la temperatura y la carga 
 
       
 

 TEMPERATURA DEL ACEITE DE LUBRICACIÓN 
 
Temperatura máx. de operación : 80°C 
Temperatura normal de operación : 45 - 50°C 
 
       
     

 ACEITE LUBRICANTE 
 
Llenado normal: ver anexo: 
Especificaciones del aceite SIEMENS Información técnica 930.870.003 (2 Páginas) 
Tipos de aceite: ver anexo: 
Especific. aceite SIEMENS Información técnica 930.870.005 (1 página) 
- Ambas incluidas después de "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" 
 
Tanque de aceite en bancada - Pos Nº G100 

 
Llenado normal : 35 litros  
       
 

 FILTRO PARA EL ACEITE - POSICIÓN Nº S303 
 
Marca  : MP Filtri 
Tipo  : MPS050RG1P10A 
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Presostato - Posición Nº E107  
 
Marca  : Danfoss A/S 
Tipo  : MBC 5000 
Función : Parada del compresor en caso de presión de 
   aceite por debajo de  0.8 bar. 
Punto tarado : 0.8 bar 
Diferencial : Mínimo 
        
 
TRANSMISOR DE PRESIÓN - Posición Nº E165 
 
Marca  : Danfoss 
Tipo  : MBS 3200 
Sensor : En el sistema de lubricación de aceite de la 
   caja de engranajes 
Función : Indicación de la presión de aceite 
Rango  : 0.1 – 10 bar 
Señal de salida  : 4 - 20 mA 
        
 
- TRANSMISOR DE TEMPERATURA - Posición Nº E166 
 
Marca  : Danfoss 
Tipo   : MBT 3560 
Sensor : En el sistema de lubricación de aceite de la 
   caja de engranajes 
Función : Parada del compresor a temperatura de 
   aceite alta 
   Conectar / desconectar del ventilador del  
   refrigerador de aceite 
Punto tarado : 80 °C (Paro), 60 °C (Control) 
Rango : -50 / + 200 °C 
Señal de salida : 4 - 20 mA 
        
 
TRANSMISOR DE TEMPERATURA - Posición Nº E307 
 
Marca  : Danfoss 
Tipo   : MBT 3560 
Función  : Parada del compresor en caso de recirculación/ 
   control de prerrotación 
Punto tarado : 65 °C (Paro) 
Rango  : -50 / + 200 °C 
Sensor : En la entrada del compresor 
Señal de salida  : 4 - 20 mA 
        
 
PRESOSTATO - Posición Nº E113 
 
Marca  : Siemens 
Tipo  : SUC-3 
Sensor : En la aspiración del compresor 
Función : Parar el compresor en bombeo 
        
 
VÁLVULA DE RETENCIÓN - Posición Nº P110 
 
Marca  : Castflow 
Tipo  : PN10, GNECVB 
Tamaño : DN350 
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VÁLVULA DE ALIVIO - Posición Nº P106  

 
Fabricante : Klinger 
Tipo / Tamaño : 3530 / DN100 
Función : Aliviar la presión durante el arranque y la 
parada 
 
ACTUADOR PARA VÁLVULA DE VENTEO 
 
Fabricante : Ulli 
Tipo  : 10s 
Grado de protección : IP 65 
Frecuencia del suministro : 50 Hz 
Tensión : 400 V 
Potencia       : 0.1 kW 
Tiempo de funcionamiento (con 90°) : 6 seg. 
        
 
SILENCIADOR PARA VÁLVULA DE ALIVIO - Posición Nº P107 
 
Marca  : STE 
Tamaño : DN100  
        
 
COMPENSADOR- Posición Nº P102 
 
Marca  : Interlink-Marine 
Tipo  : Acero / galvanizado 
Tamaño : DN150 
        
 
CONO DIFUSOR - Posición Nº P116 
 
Marca  : SIEMENS 
Tipo  : DN150/DN350 L=1100  
        
 
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER - Pos No. E302 
 
Fabricante  : Siemens 
Tipo   : Sitrans P-DS III 7MF4533 
Función : Control de prerrotación 
Rango : 0 - 1 bar  
Sensor de presión alta : En cono difusor (descarga) 
Sensor de presión baja : En la aspiración del compresor 
Señal de salida : 4-20 mA 
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ESPECIFICACIONES DEL ACEITE 

 (Tech.Doc. 930870003UK) 
 
 
 
 
 
COMPRESOR 

AÑO DE 
CONSTRUCCI
ÓN 

TIPO DE 
ACEITE DIN 
51502 

REFERENCIAS 
SIEMENS 

ÍNDICE DE 
VISCOSIDA
D MÍNIMO 
ISO 2909 

VISCOSIDAD 
MÍNIMA a min. 
at 120°C 

ETAPA FZG 
min. 
DIN 51354 

 
KA2-GK2 
KA2-GK190 
KA4-GK4 
KA5-GK200 
KA10-GK200 

1986 
2003 
1982 
1996 
2005 

PAO 1 
PAO 
PAO 
PAO 
PAO 

930870005 
930870005 
930870005 
930870005 
930870005 

137 
137 
137 
137 
137 

4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 

10 
10 
10 
10 
10 

 
KA2-GL180 
KA2-GB255 
KA5-GA200 
KA5-GA250 
KA5-GL210 
KA5-GL285 
KA5-GB400 
KA5-GC150 

1999 
1996 
1987 
1993 
1992 
1998 
1997 
1988 

HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 

930870004 
930870004 
930870004 
930870004 
930870004 
930870004 
930870004 
930870004 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100  

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
KA10-GA200 
KA10-GL210 
KA10-GA250 
KA10-GL285 
KA10-GC150 

1986 
1992 
1987 
2005 
1979 

HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 

930870004 
930870004 
930870004 
930870004 
930870004 

100 
100 
100 
100 
100  

10 
10 
10 
10 
10 

 
KA22-GA250 
KA22-GL225 
KA22-GL315 
KA22-GC150 
KA22-GC215 

1983 
1993 
1989 
1981 
1981 

HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 

930870004 
930870004 
930870004 
930870004 
930870004 

100 
100 
100 
100 
100  

10 
10 
10 
10 
10 

 
KA44-GA250 
KA44-GL225 
KA44-GL315 
KA44-GL400 
KA44-GC215 

1983 
1993 
1992 
1995 
1982 

HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 
HL/HLP46 

930870004 
930870004 
930870004 
930870004 
930870004 

100 
100 
100 
100 
100  

10 
10 
10 
10 
10 

 
KA66-GL400 
KA66-GC215 

1992 
1982 

HL/HLP46 
HL/HLP46 

930870004 
930870004 

100 
100  

10 
10 

 
KA80-GL500 1990 HL/HLP46 930870004 100  10 
 
KA100-GL500 1984 HL/HLP68 930870004 100  10 

 
1  PAO = Aceite sintético, poli-alfaolefina 
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CAPACIDAD DE LA BOMBA DE ACEITE Y TANQUE DE ACEITE 

 
 

 
Compresor 

Año de 
Construcción 

Capacidad de la bomba 
de aceite  

Litros/ MINUTO 
Tanque de aceite 

Litros  +/- 10% 
KA2-GK2 
KA2-GK190 
KA4-GK4 
KA5-GK200 
KA10-GK200 

1986 
2003 
1982 
1996 
2005 

--- --- 
--- --- 
--- --- 
 14 2 

 14 2 

 6 
 13 
 19 
   35 
   43 

KA2-GL180 
KA2-GB255 
KA5-GA200 
KA5-GA250 
KA5-GL210 
KA5-GL285 
KA5-GB400 
KA5-GC150-EM 
KA5-GC150-GM 

1999 
1996 
1987 
1993 
1992 
1998 
1997 
1988 
1988 

 44 
 58 
 58 
 82 
 58 
 82 
 170 
 58 
 58 

 230 
 230 
 230 
 300 
 230 
 300 
 570 
 230 
 150 

KA10-GA200 
KA10-GL210 
KA10-GA250 
KA10-GL285 
KA10-GC150-EM 
KA10-GC150-GM 

1986 
1992 
1987 
2005 
1979 
1979 

 58 
 58 
 108 
 92 
 58 
 58 

 230 
 230 
 300 
 330 
 230 
 150

KA22-GA250 
KA22-GL225 
KA22-GL315 
KA22-GC150-EM 
KA22-GC150-GM 
KA22-GC215-EM 
KA22-GC215-GM 

1983 
1993 
1989 
1981 
1981 
1981 
1981 

 82 
 82 
 170 
 58 
 58 
 82 
 82 

 330 
 330 
 570 
 230 
 150 
 500 
 330 

KA44-GA250 
KA44-GL225 
KA44-GL315 
KA44-GL400 
KA44-GC215-EM 
KA44-GC215-GM 

1983 
1993 
1992 
1995 
1982 
1982 

 82 
 82 
 170 
 120 
 82 
 82 

 330 
 330 
 570 
 480 
 500 
 330 

KA66-GL400 
KA66-GC215-EM 
KA66-GC215-GM 

1992 
1982 
1982 

 170 
 108 
 108

 680 
 500 
 330 

KA80-GL500 1990  235  1000 
KA100-GL500 1990  235  1000 

 
 

2   Bomba de aceite incorporada a la caja de engranajes. 
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ESPECIFICACIONES DEL ACEITE (Tech.Doc. 930870005UK) 
 

Especificaciones de los aceites de lubricación aplicables en compresores Siemens Turbomachinery 
Equipment A/S con cojinetes de antifricción (cojinetes de bolas / cojinetes de rodillos). 

 
 
Note: Turbocompresores  
 Cajas de engranajes con cojinetes 

de apoyo 
} Vea las diferentes especificaciones 

 
 

 
Empresa 

 
Tipo de aceite 

Proveedor Scandinavia 
 Europa 
 Norteamérica 

BP BP ENERGOL RC-S 46 
BP 
BP 
BP 

TOTAL DACNIS SH 46 
Total Fina Elf 
Total Fina Elf 
Total Fina Elf 

ESSO ESSO COMPRESSOR OIL RS32 
Esso 
Esso 
Exxon 

MOBIL MOBIL SHC 624 
Mobil 
Mobil 
Mobil 

Q8 Q8 SCHUMANN 32 
Kuwait Petroleum 
Kuwait Petroleum 
----------------------- 

STATOIL COMPWAY SX 32 
Statoil 
----------- 
----------- 

SHELL MADRELA AS 46 
Shell 
Shell 
Shell 

TRIBOL TRIBOL 1550/32 
Square Oil A/S 
Tribol 
Tribol 

KLÜBER KLÜBER SYNTH GEM 4-32 
Klüber 
Klüber 
Klüber Lubrication 

FUCHS FUCHS COFRABAR P32 
Fuchs 
Fuchs 
Fuchs 
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3. DISEÑO DE LA UNIDAD 
 
3.1 Partes principales 
 

El compresor SIEMENS está compuesto de las siguientes partes principales: 
 

Caja de engranajes G100 Cono difusor P101 
Compresor K100 Compensador P102 
Acoplamiento, motor/caja de 
engranajes 

A300 Válvula de alivio P106 

Motor de accionamiento A401 Válvula de retención P110 
Base F101 Enfriador de aceite S301 
Accionamiento del 
difusor 

D200 Filtro aceite S303 

Sistema de prerrotación 
externo 

D400 Cuadro local E123 

 
La unidad completa está construida de acuerdo al plano. 
Las piezas individuales ubicadas fuera de la unidad no se muestran en el plano. 
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3.2 Compresor 
 

Partes principales: 
 

Admisión H701 Difusor interno D100 
Carcasa externa de la 
voluta 

H401 Eje del piñón R201 

Carcasa interna de la voluta H501 Impulsor R414 
Placa soporte del cono H601 Sistema de prerrotación 

interno 
D300 

 
 

 
 
 
El compresor SIEMENS es un compresor centrífugo de una etapa. 
 
Paso del aire a través del compresor: 
 
El aire es conducido a través de la admisión y pasa por los álabes guía de admisión hacia el 
impulsor, el cual acelera el aire. Del impulsor, el aire es conducido a través del difusor 
(variable), donde la mayor parte de la energía cinética se transforma en presión, hacia la 
carcasa de la voluta, donde es recolectado; desde allí sale hacia el cono difusor donde su 
velocidad se reduce antes de ser llevado al sistema de descarga. 
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3.2.1 Carcasas del compresor 
 

Las carcasas del compresor, consistentes de las carcasas interna y externa de la voluta y la 
admisión son piezas fundidas con tratamiento térmico posterior, luego limpiadas y 
mecanizadas. Las carcasas están ensambladas de forma vertical para facilitar su manejo 
durante el montaje y el desmontaje del compresor. 

 
 
3.2.2 Eje del impulsor/rotor  
 

El rotor está compuesto por las siguientes piezas principales: 
 

Eje del piñón R201 Anillo tope R409 
Accionamiento de rotor R401 Espiga R411 
Tornillo central R405 Impulsor  R414 
Tuerca del rotor R407   

 

 
 

El impulsor está fresado en una sola pieza forjada y maciza, que le asegura una gran fortaleza 
y precisión. Las hojas están conformadas de modo tal que aseguran un inmejorable control del 
compresor así como también un paso de aire óptimo y estable. El contorno y el diámetro 
externo del impulsor están especialmente adaptados para las condiciones de funcionamiento 
indicadas en las especificaciones del pedido. 
 
El diseño en voladizo con el impulsor posicionado en el extremo del eje del piñón, funciona por 
encima de la primera velocidad crítica y por debajo de la segunda. 
 
El rotor del impulsor puede quitarse de la unidad desmontando el impulsor del eje del piñón. 
Advierta que el impulsor está ubicado en el eje de piñón por un tornillo. Desmontaje del rotor:  
Vea sección 12.  
 
Por medio de herramientas hidráulicas el impulsor, el eje de piñón y el accionamiento del rotor 
son fijados con el rotor y el tornillo central. La unidad completa (rotor) está equilibrada 
dinámicamente. 
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3.2.3 Sellos 
 

Consisten en: 
 

Sello laberíntico H303 Aro de sello de aceite T220 
  

 
 

Los sellos de aceite y aire del eje están construidos de aluminio o bronce y son del tipo sin 
contacto. Estos están diseñados para evitar pérdidas de aire y aceite, y, por consiguiente, 
impiden que el aire se contamine con aceite. Este tipo de sello no se desgasta debido al huelgo 
entre los sellos indicados y el eje. Sin embargo, puede ocurrir un mínimo desgaste. Los sellos 
evitan que el aceite ingrese en el compresor. Las cámaras del aro de sello poseen drenajes a 
través de los cuales el aceite es conducido nuevamente a la caja de engranajes. 
 

 
3.2.4 Sistema difusor / PRERROTACIÓN 
 

El compresor está equipado con dos sistemas de regulación, un sistema de prerrotación y un 
sistema difusor. Pueden regularse continuamente dentro del intervalo de posiciones limitado 
por dos interruptores de límite. Aun un pequeño cambio en el ajuste del sistema influirá en la 
habilidad del compresor para generar la presión y el caudal requeridos y, consecuentemente, 
afectará el consumo de energía del compresor. 
 
SIEMENS ha desarrollado un procedimiento, implementado en un ordenador de proceso, para 
optimizar el sistema de prerrotación y el sistema difusor, en base a las mediciones de: 
 
- temperatura de la admisión 
- presión diferencial a través del compresor 
- demanda de caudal 
 
En caso de que hay una falla en el sistema automático el compresor puede continuar la 
operación por medio del sistema de prerrotación completamente abierto, es decir, hay que 
regular el compresor al máximo que típicamente es posición 10. 
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Cualquier cambio en los ajustes del sistema provocará un aumento del consumo de energía, o, 
en el peor de los casos, que el compresor comience a producir “pulsaciones” (picos de presión) 
que ocasionarán una parada de emergencia. Si los dos sistemas han sido desmontados, deben 
ser montados y ajustados exactamente como estaban antes del desmontaje. 
 
 

 Sistema difusor ajustable 
 
Partes principales: 

 
Aro de guía D108 Interruptores de límite de 

posición 
D210 

Álabes del difusor D116 Escala graduada D213 
Palanca posicionadora D205 Actuador lineal D224 
Placa de montaje D208   

 
  

 
 

El sistema de difusor se compone de una cierta cantidad de álabes ajustables (álabes 
optimizados) ubicados radialmente alrededor de la periferia del impulsor. Un actuador lineal 
eléctrico regula los álabes del difusor. Sobre la placa de montaje hay una escala que indica la 
posición de los álabes. 
 
Además, tiene instalados dos interruptores de límite de posición que al ser activados, le indicarán 
al panel de control las respectivas posiciones MÁXIMO y MÍNIMO de los álabes del difusor. 
 
El actuador lineal está controlado por el panel de control. 

 
La posición de los interruptores de límite no debe alterarse, pues ello puede causar la 
sobrecarga del compresor/motor de accionamiento. El actuador lineal posee un potenciómetro 
interno que envía una señal para indicar la posición exacta de los álabes. 
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 SISTEMA DE PRERROTACIÓN AJUSTABLE  
 

Partes principales: 
 

Álabes guía de admisión D312 Actuador lineal D407 
Placa de montaje D401 Interruptores de limite  de 

posición 
D415 

  Escala D417 
 
  

  
 

 
El sistema de prerrotación se compone de una cantidad de álabes guía de admisión ajustables 
que son ubicados en un conductor circular en la aspiración. Un actuador lineal eléctrico ajusta 
los álabes de guía de admisión. En la placa de montaje una escala es montada donde se indica 
la posición de los álabes. 
 
Además, tiene instalados dos interruptores de limite de posición que al ser activados, le 
indicarán al panel de control las respectivas posiciones MÁXIMO y MÍNIMO de los álabes de 
guía de admisión.  
El actuador lineal es controlado por el panel de control. 
 
La posición de los interruptores de límite de posición no debe alterarse pues ello puede causar 
la sobrecarga del compresor/motor de accionamiento. El actuador lineal posee un poten-
ciómetro interno que envía una señal para indicar la posición exacta de los álabes. 
 
 
 

 



Compresor 
STC-GO (7-1-KA3KG) / KA5SV-GK200 

 Manual de Funcionamiento
y mantenimiento 01 

 

© Siemens AG Energy Sector 
Municipal & Industrial Applications (MIA) 

 
Created on 15.11.2010, LF 

 
 30 

 
3.3 CAJA DE ENGRENAJES  
 

Partes principales: 
 

Carcasa de la caja de 
engranajes parte A 

H101 Cojinete de bolas de guías 
hondas 

T103 

Carcasa de la caja de 
engranajes parte B 

H102 Cojinete de bolas de guías 
hondas 

T106 

Eje motriz R100 Contacto de cojinete de 
bolas angular 

T208 

Eje del piñón R200 Contacto de cojinete de 
bolas angular 

T210 

Anillo de junta T101 Bomba de aceite mecánica S129 
 

  
 

La caja de engranajes Siemens GK200 es un engranaje helicoidal donde el eje del piñón está 
ubicado sobre el eje motriz. El eje del piñón está soportado de cojinetes en ambos lados de la 
rueda dentada. La relación de engranajes ha sido adaptada a las condiciones de operación 
especificadas en el pedido. 

 
La caja de engranajes es partida verticalmente lo que facilita el acceso a ejes, cojinetes y 
sellados. 
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3.3.1 Carcasa de la caja de engranajes  
 

La carcasa de la caja de engranajes es una pieza fundida, compuesta por las partes A y B, con 
tratamiento térmico posterior, luego limpiadas y mecanizadas. 
 

3.3.2 Ejes – Engranes 
 
Los ejes y los engranes son carburizados y rectificados con gran precisión, lo cual les permite 
soportar una velocidad elevada y el esfuerzo resultante en los dientes. El juego es moderado y 
permite la formación de la película de aceite, admite deformaciones, etc. 
 
El engrane está fijado a presión al eje de accionamiento. El engrane en el eje del piñón ha sido 
mecanizada en una sola pieza con el eje. 
 

3.3.3 Cojinetes 
 
El eje del piñón es soportado de un contacto de cojinete de bolas angular. Los cojinetes tienen 
lubricación con alimentación a presión y son enfriados por un flujo de aceite en la caja de 
cojinetes exterior. El eje motriz es soportado de cojinetes de bolas de guías hondas. 
 

3.3.4 Sello de aceite 
 
El sello es de tipo laberíntico, sin contacto y sin desgaste debido al huelgo entre los sellos y el 
eje. Sin embargo, puede ocurrir un mínimo desgaste. 
Este tipo de sello asegura que el aceite no escape de la caja de engranajes. 
 
Las cámaras del sello poseen drenajes que conducen el aceite nuevamente a la caja de 
engranajes. 
 

3.4 Base 
 
La base es una construcción soldada tipo caja, fabricada con perfiles y placas de acero. La 
base también sirve como tanque de aceite para el sistema de aceite de lubricación. Además, 
todo el equipo de seguridad y el panel local pueden montarse sobre ella. 
 

3.5 Cono difusor 
 
El cono difusor está construido con placas de acero fresadas con la forma adecuada y 
soldadas entre sí. Las dos bridas también son soldadas. 
 
El cono difusor se monta sobre el lado de descarga; de este modo, transforma la última parte 
de la velocidad del aire en presión para así reducir la velocidad del aire. 
 

3.6 Válvula de venteo  
 
La válvula de alivio es una válvula tipo mariposa con un actuador eléctrico o neumático y topes 
de carrera, instalada entre dos bridas. La válvula de alivio funciona como válvula de seguridad 
durante el arranque/parada para evitar los picos de presión. (Para información técnica, vea § 
2). 
 

3.7 Válvula de retención 
 
La válvula de retención es una válvula tipo mariposa con resorte de carga (doble placa) 
instalada entre dos bridas. 
La válvula de retención evita que el aire comprimido retroceda e impide que el compresor gire 
al revés cuando no está en funcionamiento. (Para información técnica, vea § 2). 
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3.8 Acoplamiento/Motor de accionamiento/Caja de engranajes 
 

El acoplamiento entre el motor de accionamiento y la caja de engranajes es de tipo de discos 
flexibles y admite flexiones en dirección radial y axial. Además, es capaz de soportar grandes 
esfuerzos torsionales. Para asegurar una condición de funcionamiento óptima, el acoplamiento 
debe alinearse como se describe en § 12. 
 

3.9 Sistema de admisión de aspiración 
 
Vea el plano adjunto Nº 9330057240, Silenciador de la admisión. 
 
El sistema de admisión está compuesto por el silenciador de admisión, el filtro, la rejilla 
delantera o una pieza de prolongación, todas ellas formando una unidad. El silenciador de 
admisión posee pies cuya altura puede ajustarse en aproximadamente ± 20 mm respecto a la 
altura nominal de su eje central. 
 
Montaje 
Ajuste la altura del silenciador de admisión en relación al compresor y posicione el silenciador 
de admisión de forma que el conducto de aire entre ambos elementos tenga sólo una diferencia 
de entre 3 y 7 mm. Si la diferencia de altura del conducto de aire entre ambos elementos es de 
10 mm o mayor, el compresor podría dañarse. 
 
A continuación, marque en el piso los orificios para la base, desmonte el silenciador y efectúe 
las perforaciones. Luego de esto, coloque en los agujeros las espigas de plástico que se 
proveen, ponga el silenciador nuevamente en su lugar y asegúrelo con los tornillos 
suministrados. 
 
Revise el conducto de aire entre el silenciador de admisión y el compresor y envuélvalo con la 
cinta especial suministrada; a continuación cúbralo con plomo-goma y ajuste el conjunto con la 
conexión flexible que se provee. 
El manómetro de tubo en “U”, que registra las caídas de presión, se llena con el líquido del 
frasco que lo acompaña. 
 
Mantenimiento 
Las caídas de presión no deben exceder de 100 mm de columna de agua pues una presión 
negativa muy elevada puede provocar la destrucción de las placas internas del silenciador. Los 
filtros se deben reemplazar cuando la caída de presión durante el arranque haya aumentado 
unos 20 mm de columna de agua.   
 
 
Succión desde la sala del compresor: Desmonte la rejilla delantera, las trabas del filtro y retire 

los filtros. Limpie el interior con una aspiradora cuya 
boquilla tenga un cepillo suave. Instale filtros nuevos. 

 
Succión desde el conducto de aire: Desmonte las cubiertas laterales de la caja de filtros y sus 

trabas, retire los filtros por el costado. Limpie el interior 
con una aspiradora cuya boquilla tenga un cepillo suave. 
Instale filtros nuevos. 

 
3.10 Filtro de admisión de aspiración 

 
Vea el manual del fabricante. 
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Compresor 
STC-GO (7-1-KA3KG) / KA5SV-GK200 

 Manual de Funcionamiento
y mantenimiento 01 

 

© Siemens AG Energy Sector 
Municipal & Industrial Applications (MIA) 

 
Created on 15.11.2010, LF 

 
 34 

 
 

4. MOTOR ELÉCTRICO DE ACCIONAMIENTO  
 

Vea las instrucciones del contratista. 
 
 
Generalidades de vigilancia y mantenimiento de motores eléctricos 
 
Inmediatamente después de la primera puesta en marcha del compresor es necesario hacer la 
primera lubricación del motor eléctrico en la planta. 
 
El tipo de grasa siempre debe ser idéntico al tipo que fue empleado por la fábrica. 
 
Debe ser evitado mezclar dos tipos de grasa diferentes que pueden contener aditivos 
diferentes que no pueden integrarse. Esto puede tener como consecuencia una calidad inferior 
y avería de los cojinetes. 
 
Después de la primera lubricación en la planta es necesario lubricar según los intervalos 
indicados en la placa del fabricante en el motor. Solamente se lubrica cuando el motor está en 
servicio. Anotación de todas las lubricaciones en la lista de lubricación. 
 
Después de la puesta en marcha es necesario comprobar el motor una vez por semana y 
verificar que el sonido y la temperatura son correctos y que no hay vibraciones falsas. Se 
puede hacerlo usando un destornillador grande escuchando a los cojinetes poniendo el 
extremo contra la cubierta del cojinete y la muñeca contra la oreja. 
 
Si la unidad del compresor no está en servicio en un período bastantemente prolongado, el 
compresor debe quedar con aceite. Arranque la bomba de aceite algunos minutos y gire el 
compresor y los motores eléctricos manualmente una vez por semana. 
 
En el motor IP23 el aire refrigerante pasa entre estator y el rotor y por esto es necesario que la 
sala en que están colocados el compresor / motor eléctrico esté completamente limpia. En 
general todos los motores y compresores deben estar en un estado limpio. Si el interior del 
motor está más o menos lleno de suciedad, un cortocircuito puede suceder. El aire refrigerante 
debe ser seco. 
 
Siempre es necesario monitorear la temperatura y la corriente de absorción. 
 
Después de un periodo prolongado es necesario asegurar con equipo de medición que el 
aislamiento eléctrico está intacto y que ningunos corrientes falsos pueden escaparse por los 
cojinetes a fin de que no se arranque un motor mojado. 
 
Si el motor ha estado inactivo por mucho tiempo sin giro regular puede ser necesario 
reemplazar los cojinetes. Se detecta esto tocando el motor y escuchando los cojinetes. 
Vigilancia permanente es necesaria. 
 
Cualquiera reparación o cualquier desmontaje del motor requiere inspección de la alineación 
del acoplamiento y, si necesario, alineación correctiva. 
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5. Cabina de insonorización 

 
Bajo pedido, SIEMENS suministra una cabina que, gracias a la cuidadosa elección de su 
diseño, métodos de montaje y juntas selladoras, proporciona una reducción óptima del ruido 
generado. Esta cabina está equipada con un material amortiguador del sonido adaptado a las 
condiciones específicas. 
 
La cabina de insonorización SIEMENS está concebida como un sistema modular sobre una 
estructura en la cual se insertan los paneles y las puertas. Esta simple construcción permite un 
rápido montaje y desmontaje de la cabina completa o de sus partes. 
 
La cabina se envía como un kit de instalación, el cual requiere un mínimo espacio durante su 
transporte y almacenamiento. 
 
En el envío se incluye la instrucción de montaje “Hágalo usted mismo”, información técnica 
930940099. Sin embargo, SIEMENS puede, bajo pedido, efectuar el montaje de la cabina. 
 
Construcción 
 
La estructura está construida con perfiles OMEGA (perfiles U con nervios) montados sobre 
rieles inferiores sujetos al piso con pernos. Los elementos de absorción de ruido se colocan en 
las estructuras. 
 
Dimensiones: sistema modular para adaptación individual. 
 
Reducción del ruido 
 
Los elementos de absorción de ruidos están fabricados con placas exteriores de acero 
revestidas con alu-zinc y placas interiores de acero preperforadas revestidas con alu-zinc. El 
espacio intermedio está relleno con lana mineral. 
 
Los elementos del cielorraso se colocan sobre los nervios de las vigas. Los elementos que 
forman las paredes están montados en los rieles superiores e inferiores. 
 
La cabina está equipada con elementos de paredes desmontables para inspección y 
mantenimiento. 
 
Ventilación 
 
La cabina de insonorización se ventila mediante un ventilador montado dentro de la cabina en 
uno de los elementos del cielorraso. La admisión y descarga del aire de ventilación se efectúa 
a través de tuberías reductoras de ruido. La salida puede conectarse a una tubería para 
conducir el aire caliente fuera de la sala del compresor. 
 
 

 Reducción típica del ruido  
 
Banda de octavas 
(Hz) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Reducción de ruido 
(dB) 

2 6 6 10 14 19 21 40 18 

 
Advertencia: 
Del compresor, válvulas etc. sonido se emite en la tubería. Por esto las partes inmediatas de la 
tubería fuera de la cabina deben ser insonorizadas para obtener una reducción óptima del 
ruido. 
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6. SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICACIÓN – 1 BOMBA DE ACEITE  

 
6 1 Diseño y función  

 
El sistema de aceite de lubricación suministra aceite a todos los cojinetes de los engranajes, 
así como también para los propios engranajes. 
 
El sistema de aceite de lubricación ha sido diseñado como se muestra en el diagrama P & I y 
en el plano general (sección 2, 7.2 y 12). 
 
En el diagrama P & I y en el plano general (§ 2, 7.2 y 12 respectivamente) de la especificación 
técnica, se muestra el control del sistema de enfriamiento del aceite, así como también la 
función y ubicación de los sensores, termómetros, manómetros, termostatos y presostatos. 
 
El sistema de aceite de lubricación está equipado con una bomba de aceite, que puede 
entregar la cantidad total de aceite requerida por el sistema.  
 
El tanque de aceite puede estar equipado con calentadores eléctricos para calentar el aceite 
después de un período de detención, por ejemplo cuando la temperatura ha descendido por 
debajo de los 10o C necesarios para la puesta en marcha. El aceite es bombeado vía  el 
refrigerador de aceite y filtro de aceite a los puntos de lubricación. 
 
El aceite puede ser refrigerado por aire o por agua. Cuando sea refrigerado por aire, el 
enfriador no deberá estar ubicado de forma tal que el aire caliente fluya hacia el panel LC u 
otras instalaciones eléctricas. 
 
Cuando sea refrigerado por agua, la válvula de regulación deberá estar montada en la tubería 
de entrada, para asegurarse de que la presión del agua se mantenga siempre por debajo de la 
presión del aceite. De este modo se evita que el agua penetre en el aceite. La tubería de 
entrada deberá estar conectada a la conexión de tubería que se encuentre en la posición más 
baja para mantener el aire fuera del sistema. 
 
El equipo dispone de 1 presostato: 
El presostato E107 hace señal para detener el compresor. Si por un fallo de alimentación 
eléctrica o un daño en el sistema de lubricación (pérdida de aceite), la presión baja a menos de 
1 bar sobrepresión, el compresor será parado por el presostato y el sistema de control eléctrico 
y también si la presión de aceite no ha sido establecida dentro de 30 segundos después del 
arranque.  
 
La unidad está equipada con termostatos para la temperatura del aceite. El transmisor E178 da 
la señal para parar el compresor si la temperatura de aceite del compresor está demasiado alta 
y hace señal para arrancar y parar el ventilador del refrigerador de aceite. 
  
Presión de aceite de lubricación y temperatura: vea § 2. 
El sistema de aceite de lubricación ha sido limpiado de antemano por SIEMENS. Por esto es 
necesario desmontar etc. con cuidado para evitar contaminación del sistema de aceite. 
 

6.2 Llenado de aceite 
Llene el tubo de lubricación S215 en el refrigerador de aceite y el filtro de aceite S303 con 
aceite antes del primer arranque y a cada cambio de aceite. 
Controle el nivel de aceite en la mirilla E130, vea el plano de la unidad. 
 

6.3 Tipos de aceite 
El compresor solamente debe operar con tipos de aceite sintéticos que son aprobados por 
SIEMENS (vea § 2 Especificaciones Técnicas). Tipos de aceite diferentes no deben ser 
mezclados, es decir si el tipo de aceite es cambiado, todo el aceite debe ser cambiado. Aceite 
de tanques que han sido abiertos por algún tiempo no debe ser empleado ya que partículas de 
la atmósfera serán absorbidas en el aceite. 
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7. SISTEMAS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
 

7.1 Diseño y función  
 
Los sistemas de control y supervisión deberán asegurar condiciones correctas de 
funcionamiento en el arranque y parada del compresor, así como durante su funcionamiento. 
 
El sistema de control gestiona las funciones de arranque y parada, el funcionamiento del 
compresor, el sistema de aceite de lubricación y la activación de la válvula de alivio, el difusor 
y/o la prerrotación. 
 
El sistema de supervisión consiste en al menos 5 circuitos eléctricos conectados a presostatos, 
termostatos y sensores. Los circuitos eléctricos son parte de un circuito de seguridad que 
detiene inmediatamente al compresor ante la indicación de un error. 
 
Importante: El diseño del panel de control local y todas sus funciones eléctricas son descritos 

en el manual de funcionamiento del panel de control local separado. 
 
 

7.1.1 Funciones de arranque y parada  
 
Arranque y funcionamiento 
 
La función de arranque asegura que el compresor sólo se ponga en marcha si ha sido 
correctamente preparado. 
 
Las condiciones para un arranque correcto son las siguientes: 
 
- inexistencia de alarmas o paradas de emergencia activadas 
- válvula de alivio abierta 
- difusor y/o prerrotación en posición MÍNIMO. 
 
Ahora, la secuencia de arranque puede ser activada como se indica a continuación: 

 
Compresores con engranaje: 
GK2 y GK200: Arranque instantáneo del compresor, mientras se aguarda la  
  señal de realimentación desde el arrancador del motor. 
 
Si la unidad está equipada con sistema de control “LC” SIEMENS, panel de control local, el 
panel controla la funcionamiento diario y la supervisión. 

 
Las siguientes condiciones de arranque y funcionamiento son supervisadas por el sistema 
lógico del panel de control local. 
 
1. Cuando el botón de arranque está activado, el sistema automático abrirá la válvula de 

venteo y pondrá el difusor en posición mínima. Al mismo tiempo los instrumentos del circuito 
de seguridad son revisados y si estan en orden, el motor de accionamiento del compresor 
arrancará. 

 
2. Cuando el compresor ha sido arrancado, la válvula de venteo se cierra. 
 
3. Durante el funcionamiento el difusor será ajustado continuamente correspondiendo a las 

condiciones del funcionamiento. 
 
4. En caso de fallas como temperatura de aceite demasiado alta, nivel de aceite demasiado 

bajo, contrapresión en el tubo de salida demasiado alta, el compresor para. 
 
5. Cuando la falla ha sido localizada y rectificada, el sistema de vigilancia debe ser puesto en 

cero. 
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 Parada  
 
La función de parada asegura que el compresor se detendrá bajo condiciones controladas: 
 

 Parada normal  
 

 1. El difusor se mueve a la posición MIN (mínimo).  
  
 2. Tan pronto como el difusor esté en la posición MIN, la válvula de alivio se abre rápidamente. 
 

3. Una vez abierta la válvula de alivio, el motor del compresor se detiene (sin embargo, la 
parada se efectivizará dentro de 100 segundos (como máximo) después de haber sido 
activada la orden "Normal Stop" (Parada normal). 

 
 Parada de alarma (no hay presión de aceite) 

 
1. La válvula de alivio se abre rápidamente (como máximo, 8 segundos después de que la 

"Alarm Stop" (Parada de alarma) ha sido activada). 
 
 2. El compresor se detiene. 
 
 3. El difusor y la prerrotación se mueven a la posición MIN. 

 
 Parada de emergencia (sólo ante una emergencia y por presión de aceite) 

 
El compresor se detiene instantáneamente, mientras que la válvula de alivio, el difusor y/o la 
prerrotación se abren simultáneamente y se mueven a la posición MIN. 
 
Para KA2-GK2,  KA5-GK200 y Ka10-GK200 por favor observe: 
Después de cada parada, el compresor no puede ser nuevamente arrancado hasta que 
no haya transcurrido al menos 1 minuto. 
 

7.1.2 Control del sistema de aceite de lubricación  
 
Compresores con bomba de aceite mecánica  
 
Compresores con engranaje GK200 solamente tienen una bomba de aceite mecánica. La 
bomba arranca inmediatamente y el control registra la presión de aceite durante el 
funcionamiento. Si la presión de aceite es insuficiente, el control para el compresor. 
 

7.1.3 Funcionamiento de la válvula de venteo, difusor y/o prerrotación 
 
El sistema de supervisión asegura que la válvula de alivio, el difusor y/o prerrotación se 
mantienen dentro de su intervalo de posiciones, definido mediante interruptores de límite de 
posición. 
 

7.1.4 Circuito de seguridad (circuito cerrado) 
 
El circuito de seguridad está compuesto por al menos 5 circuitos eléctricos: 
 
- nivel del aceite y/o presión de aceite 
- temperatura del aceite 
- picos de presión 
- recirculación 
- temperatura del motor (en los bobinados del motor) 
 
Si ocurre un error en uno de los circuitos, el circuito de seguridad asegura que el compresor 
para inmediatamente.  

 
¡IMPORTANTE!  ¡El compresor no debe funcionar sin su circuito de supervisión (circuito de 

seguridad)! 
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7.1.5 Suministro de control automático 

 
Si la automatización del control es provista por SIEMENS, por favor vea la documentación 
eléctrica LC/MCP para mayor información. 
 
Si la automatización del control no es provista por SIEMENS, el criterio mínimo de diseño 
deberá estar de acuerdo con las especificaciones técnicas de SIEMENS: 
  
Automatización de control para compresores SIEMENS. 
Tipos KA2-GK2, KA5-GK200 y KA10-GK200: 
Criterio mínimo de diseño Nº 930920011 
 
Automatización de control para compresores SIEMENS. 
Tipo KA5 - KA100 
Criterio mínimo de diseño Nº 930920010.UK 
 

 
7.2 Diagrama P/I  
 

Info no. Item 
 
S317 Unidad de refrigeración 
S303 Filtro de aceite 
S129 Bomba de aceite principal 
S117 Válvula de seguridad de aceite 
S112 Boca de llenado 
P134 Válvula de venteo abierta interruptor limitador (B) 
P134 Válvula de venteo abierta interruptor limitador (A) 
P134 Actuador para válvula de venteo 
P110 Válvula de retención 
P107 Silenciador de válvula de venteo 
P106 Válvula de venteo 
P102 Compensador 
P101 Cono difusor 
L102 Filtro de aspiración 
L101 Silenciador de aspiración 
K100 Compresor  
G100 Engranaje (con depósito de aceite) 
E307 Transmisor de aire de aspiración 
E302 Transmisor de presión diferencial 
E258 Motor de accionamiento principal interruptor de temperatura de bobinado (W) 
E258 Motor de accionamiento principal interruptor de temperatura de bobinado (V) 
E258 Motor de accionamiento principal interruptor de temperatura de bobinado (U) 
E176 Cabina de insonorización transmisor de temperatura 
E166 Transmisor de temperatura de aceite (entrada de aceite, engranaje) 
E165 Engranaje transmisor de entrada de presión de aceite 
E137 Indicador de presión diferencial (filtro de aspiración) 
E130 Mirilla de nivel de aceite 
E113 Presostato (SUC-3) 
E107 Presostato (presión de aceite baja) 
D415 Prerrotación cerrar final de carrera (B) 
D415 Prerrotación abrir final de carrera (A) 
D407 Prerrotación actuador 
D224 Actuador 
D210 Difusor abierto final de carrera (B) 
D210 Difusor abierto final de carrera (A) 
A401 Motor eléctrico 

 
 

Vea diagrama P/I adjunto. 
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7.3 Inestabilidad del compresor (Picos de presión) 

 
El bombeo y recirculación son circunstancias que ocurren con relación a errores de operación o 
faltas en el sistema de control automático o las funciones controladas. En los dos casos el 
compresor funcionará en un radio de operaciones inestable y debe ser parado 
instantáneamente. 
 
 

7.3.1 Bombeo 
 
El aire de presión se expande a empellones a través del compresor en servicio. Generalmente 
el bombeo es causado por operación en una presión diferencial demasiado alta. Bombeo 
también puede surgir si la temperatura de aspiración es más alta que la temperatura de diseño 
máxima. En una temperatura de entrada aumentando la máxima presión de descarga del 
compresor alcanzable caerá. 
 
El bombeo se revela por golpes de presión audibles, la frecuencia y la potencia que son 
determinados por las condiciones resonantes de la tubería conectada en el lado de impulsión. 
Golpes de presión fuertes implican una carga fuerte de las partes mecánicas del compresor y 
por esto el compresor debe ser parado. (Vea el manual del cuadro de control local.) 
 
El funcionamiento bajo estas condiciones generará grandes esfuerzos en las piezas mecánicas 
del compresor; por lo tanto debe ser evitado.  
 
Si el compresor está funcionando dentro del rango inestable, el interruptor SUC (SU = Pico, C = 
Control) activará la alarma y detendrá inmediatamente al compresor. 
 
Las siguientes anomalías pueden causar picos de presión (pulsación): 
 
1. Presión del cabezal demasiado alta 
2. Temperatura de la admisión demasiado alta 
3. Reducción de la velocidad del compresor así como también fallos mecánicos, etc. 
 

7.3.2 Recirculación  
 
El medio recircula a través del compresor; por lo tanto se agrega una gran cantidad de energía 
a una pequeña cantidad de medio (el medio se calienta). 
 
Las siguientes anomalías pueden causar recirculación cuando: 
 
1. El difusor/prerrotación se cierra completamente (MIN.: se ha cambiado la posición de ajuste 

de los interruptores de límite) 
 

2. La descarga de la válvula de venteo es conducida nuevamente hacia el conducto de 
admisión (aspiración), lo cual provoca que el medio recircule por un largo tiempo 

 
Debe evitarse el funcionamiento con recirculación, pues puede causar daños por 
sobrecalentamiento, y, en el peor de los casos, un incendio en el compresor. 
 
Si el compresor funciona con recirculación durante un largo tiempo, un termostato con sensor 
ubicado en la admisión (aspiración) del compresor activará la señal de alarma y detendrá 
inmediatamente al compresor. 
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8. INSTRUMENTACIÓN 

 
8.1 Transmisor de presión MBS 3200  Posición Nº E165 »Indicación de la presión de aceite« 
 
8.2 Transmisor de temperatura MBT 3560  »Control del refrigerador de aceite  / Temperatura 

de aceite demasiado alto«  
Posición Nº E166 

 
8.3 Transmisor de temperatura MBT 3560  »Control de la prerrotación« Posición Nº E307 

 
Datos: Vea “Accesorios” también. 
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8.4 Controlador de presión MBC 5000  » Presión de aceite muy baja « - Posición Nº E107 
 

 
 
 Información: (Vea también § 2, Especificaciones técnicas)    
 
 Temperatura ambiente MÁX.:  70°C 
 Temperatura MÁX. del medio:  100°C 
 Presión MÁX. de prueba:  25 bar 
 
 Función:  Detener el motor de accionamiento del compresor si la presión 

del aceite cae por debajo de 0,8 bar.  
 
 Ajuste:  Desmonte la tapa frontal del controlador de presión y ajuste el 

rodillo diferencial en MIN. 
   Ajuste la escala 9 a 0,8 bar, mediante la perilla 5. 
 
 Prueba: Ajuste el controlador de presión en un valor de la escala inferior a la presión de 

aceite indicada por el manómetro del aceite lubricante. Si el compresor está en 
funcionamiento, deberá detenerse. Si el compresor no está en funcionamiento, no es 
posible ponerlo en marcha. Después de la prueba, la escala se restablece a 0,8 bar. 

 
 Vuelva a montar la tapa frontal. 
 
 El controlador de presión es parte de la seguridad eléctrica, y fue sellado con plomo después de 

su calibración. 
 
 Importante: durante el período de garantía determinado para el compresor, los termostatos 

sellados y los controladores de presión sólo deben ser ajustados por personal de SIEMENS. 
 
 La garantía caduca si el sello está roto. 
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8.5 Interruptor de presión SUC-3  -  Posición Nº E113 
 
 

 

 
Función : Indicador de picos, emite una señal de 

alarma (parada del motor de 
accionamiento) en caso de aparición 
de pulsaciones. 

 
Sensor : Sensor inductivo. 
 
Montaje : En la caja de admisión del compresor. 
 
 
 A : dirección de la presión en  

funcionamiento normal. 
 
 B : dirección de la presión cuando haya 

pulsación. 
 
 
 

 
 

El indicador de picos de presión se monta verticalmente sobre la admisión del compresor. 
 
En funcionamiento normal, el vacío en la caja de admisión provoca el descenso de un pequeño 
disco de acero (apartándose del sensor inductivo). 

 
Cuando se generen picos de presión, la dirección de la presión se invierte y provoca que el 
disco de acero se aproxime al sensor inductivo, el cual emite la señal de alarma. 

  
 
 
 
 
 
AZUL (Negativo)  
 
 
 
 
BLANCO (Señal)  
 
 
 
MARRÓN (Positivo)  
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9. PUESTA EN MARCHA 

 
9.1 Preparativos 

 
La lista que sigue a continuación es aplicable a la primera puesta en marcha. 
 
El sistema automático de control deberá cumplir con los requisitos mínimos descritos en § 7. 

 
Cuando el sistema automático de control es enviado por SIEMENS, se le indica al cliente que 
consulte la documentación LC/MCP, la cual incluye las instrucciones de funcionamiento del 
panel de control local. 
 
1. Verifique el depósito de aceite de impurezas y/o agua. Drene el posible condensado. 
 
 Llene los compresores con aceite de lubricación, verifique el nivel del aceite. Solamente 

llene con aceite NUEVO y absolutamente LIMPIO. Inspección del nivel de aceite en la mirilla 
de cristal. 

 
 Si el aceite de lubricación ya ha sido completado, controle la calidad del aceite y su nivel. 
 
 Para informarse acerca de los tipos de aceite, vea las especificaciones técnicas, § 2.  
 
2. Verifique que no haya daños en las tuberías de aceite de lubricación que pudieran haberse 

ocasionado durante el montaje. 
 
 Si el sistema de aceite fue desmontado o modificado, deberá ser enjuagado con aceite que 

no haya pasado por los ENGRANAJES NI POR EL COMPRESOR; para ello utilice el 
procedimiento que se describe a continuación: 

 Desmonte las conexiones de las tuberías que ingresan en el compresor y en la caja de 
engranajes. 

 Drene el aceite hacia el tanque de aceite mediante tuberías LIMPIAS. 
 Haga circular aceite a una temperatura superior a 10°C por el sistema exterior de aceite 

durante una hora 
 
 Remontaje de las conexiones de tubería para el engranaje y llenado de aceite nuevo. 
 

¡IMPORTANTE! Verifique que el paso a través de las conexiones hacia los engranajes y el 
compresor esté libre de obstrucciones. 

   
 Haga circular aceite a una temperatura superior a 10°C y con una presión de 1,5 - 3,0 bar 

por el sistema de aceite durante al menos 1/2 hora.  
 
 Haga girar el compresor manualmente una vuelta completa en sentido inverso muy 

cuidadosamente. (Esta maniobra se realiza fácilmente en el acoplamiento entre el motor de 
accionamiento y la caja de engranajes). A continuación, enjuague nuevamente el sistema, 
haciendo circular aceite, por al menos 30 minutos. 

 
 Revise el elemento filtrante del filtro de aceite. Si es necesario, limpie y/o reemplace el 

elemento. 
 
3. Verifique el correcto montaje y limpieza del sistema de succión del compresor, el(los) 

silenciador(es), compensadores y filtros de aire (internos/externos). 
 

¡IMPORTANTE! Controle especialmente el área frente al impulsor, la admisión y la tubería de admisi
  Controle el correcto montaje de la unión flexible ubicada entre la tubería de 

admisión y el filtro de la admisión/conducto de admisión.  
  

4. Revise el cono difusor, la válvula de venteo y la válvula de recirculación del lado de presión 
del compresor para verificar que estén correctamente montados. La válvula de recirculación 
debe montarse con el eje de forma vertical. Por lo general, tiene una flecha que indica el 
sentido de circulación del aire. 
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5. Verifique que la válvula de retención y su control funcionen correctamente. Verifique las 

funciones de parada final. 
 
6. Controle que el funcionamiento y el ajuste del sistema de regulación del difusor sean 

correctos. Verifique las funciones de parada final. 
 
7. Verifique que el enfriador de aceite y su control funcionen correctamente. 
 
8. Verifique que el ventilador de la cabina de insonorización funcione correctamente y verifique 

la dirección de giro (si instalada). 
 
 

9.2 Puesta en marcha simulada de prueba del compresor 
 
Con la finalidad de controlar la secuencia de arranque/parada y las conexiones del cableado, 
se realiza una puesta en marcha simulada de prueba. Puede llevarse a cabo desmontando las 
láminas de acoplamiento en el extremo del motor. 
 
Simulando la operación del equipo de vigilancia de la seguridad (presostatos y termostatos) 
debe ser ensayado con resultado satisfactorio. (Presión y temperatura vea § 2.) 
 
• Haga girar manualmente el compresor para comprobar la suavidad de la rotación. Esta 

maniobra se realiza fácilmente en el acoplamiento entre el motor de accionamiento y la caja 
de engranajes 

 
• Ponga en marcha brevemente el motor del compresor, como máximo por 2 ó 3 segundos, 

para verificar el sentido de giro. 
 Si el sentido de giro es incorrecto, cambie las conexiones del motor. 
 

¡IMPORTANTE! Si los engranajes giran en sentido inverso por unos pocos segundos, 
podrían producirse daños permanentes en los cojinetes de los engranajes 
y de los muñones de apoyo. 

 
 ¡Importante! No más que 4 rearranques por hora. Arranques repetidos antes de 15 minutos 

bloquearán el motor de accionamiento para rearranque en una hora (para protección de las 
bobinas del motor). 

 
 Verifique que el montaje del acoplamiento y el apriete de los tornillos son correctos (vea § 

12). Verifique la alineación del acoplamiento antes del puesta en marcha (vea § 12).  
 
 

9.3 Puesta en marcha de prueba del compresor  
 
Durante la puesta en marcha de prueba, deberá controlarse y/o ajustarse lo siguiente: 
 
• La apertura y el cierre de la válvula de venteo. Normalmente, la válvula de venteo indicará 

"cerrada" como máximo durante 180 segundos después de la puesta en marcha (según el 
tipo de válvula y las condiciones de su ubicación). 

 
• El funcionamiento de la válvula de recirculación. 
 
• La generación de la presión de aire en la tubería de presión. 
 
• La presión y la temperatura del aceite de lubricación deberán ser estables.  
 La presión y la temperatura del aceite de lubricación durante el funcionamiento (vea § 2). 
 El funcionamiento de la bomba mecánica de aceite 
 
• El ajuste del enfriador de aceite de lubricación. 
 Cuando está refrigerado por aire se ajusta el termostato para arranque y parada del motor 

del ventilador. 
 Temperatura del aceite de lubricación durante el funcionamiento. 
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• Pruebe manualmente el ajuste del difusor. 
 
• Pruebe la vigilancia de seguridad, conmutador del nivel de aceite y parada de emergencia 

en servicio. 
 
• Pruebe la secuencia normal de arranque y parada. 
 
• Verifique la protección contra sobrecarga del motor (limitación del difusor). 
 
• Compruebe la ausencia de pérdidas de aceite con la temperatura de funcionamiento. 
 
• Revise las conexiones de los cables entre el panel de control del compresor y el panel de 

control maestro. 
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9.4 Control principal (si está instalado) 

 
Verifique la puesta en marcha del Control maestro (MCP); durante la misma, se deberá 
comprobar el arranque y la parada, la secuencia de prioridades, así como también el 
procedimiento de ajuste de todos los compresores. 
 
• Verifique y ajuste el controlador por pasos (ajuste del difusor por intermedio de la señal en 

mA). 
 
• Controle la señal de salida de los transmisores de presión y oxígeno. 
 
 

9.5 Arranque 
 
Aproximadamente 5 segundos después de arranque la válvula entre el compresor y el colector 
está abierta. La válvula de venteo está cerrada. 
 
Todas las plantas que son equipadas con válvula de retención entre compresor y colector: 
Cierre la válvula de venteo aproximadamente 5 segundos después de arranque. 
 
Ahora el compresor puede ser ajustado para caudal de aire máximo durante el cual la 
contrapresión y el consumo de potencia del motor son monitoreados. En una contrapresión 
baja el caudal de aire puede aumentar considerablemente y el motor será sobrecargado (vea 
certificado de ensayo de rendimiento). 
 
El sistema de control eléctrico del compresor (cuadro de control local, LCP) monitoreará todas 
las funciones necesarias antes de y después de arranque cuando la orden de arranque es 
dada empujando el botón en cuestión. En caso de fallas de no cumplir las condiciones de 
arranque el cuadro de control local indicará “ERROR” (vea “Manual de sistema de control 
eléctrico”). 
 
Durante la operación 
 
Los números de posición se refieren al dibujo de unidad / panel de instrumentos. Temperatura 
de operación (vea § 2). 
 
Durante la operación verificar lo siguiente:  
 
Nivel de aceite:  Pos. No E130  Mirilla de vidrio 
  
Temperatura del aceite: Posición Nº E166 Transmisor de temperatura 
 
Presión de aceite: Posición Nº E107 Presostato 
 Posición Nº E165 Transmisor de presión 
 
Bombeo del compresor: Posición Nº E113 SUC-3, presostato 
Recirculación del  
compresor: Posición Nº E307 Transmisor de temperatura 
 
Vibraciones:  Serán medidas en el punto de prueba de 

SIEMENS; 10-1000 Hz: según: ISO. 
 
Consumo de energía:  Amperímetro en el panel de control. Prueba,  

  Por ejemplo, mediante una pinza  
  ampero métrica 
 

Presión diferencial del 
filtro de admisión:  Manómetro, Pos. E137. 
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9.6 General 

 
Después de que el compresor haya sido puesto en servicio, la prioridad de arranque de la 
máquina deberá ser modificada periódicamente por el operador de la máquina a fin de que 
todos los compresores de una instalación entren en funcionamiento con cierta frecuencia para 
que, luego de un período determinado, todos tengan una cantidad similar de horas de 
funcionamiento. 
 
En aquellas plantas de compresión en las que, debido a condiciones especiales de 
funcionamiento, el sistema del difusor no cambian frecuentemente desde la posición de 
apertura total a la de cierre total, el panel local deberá configurarse en el modo "Manual" al 
menos una vez por semana y el difusor deberán trabajar en tales posiciones al menos dos 
veces por semana. Esto también se aplica a compresores que no estén en funcionamiento. 
 
Siga el procedimiento de abajo si los compresores no han estado en servicio en un mes para 
evitar que los cojinetes de bolas sean dañados a causa de paro en la misma posición. 
 
Gire el compresor aproximadamente un minuto en la dirección de servicio normal. Esto se 
puede hacer fácilmente girando manualmente el acoplamiento entre el motor de accionamiento 
y el engranaje. 
 
  
Después de puesta en marcha 
 
1. Los pernos del acoplamiento deberán ser controlados después de aproximadamente 10 

horas de funcionamiento. 
 
2. Funcionamiento con motor eléctrico: los cojinetes lubricados con grasa deberán ser 

lubricados de acuerdo con las prescripciones del manual del proveedor, o según las 
indicaciones de la placa de características del motor. La primera lubricación deberá 
realizarse inmediatamente después de la puesta en marcha (siempre con el compresor 
caliente). Las sucesivas lubricaciones deberán efectuarse a intervalos determinados. Para 
ello, deberá establecerse un esquema de intervalos de lubricación. 

 
3. La calidad del aceite de lubricación debe ser verificada de acuerdo con las prescripciones 

(vea § 11). 
 
4. Verificar la ausencia de pérdidas de aceite. Si es necesario, se deberán ajustar nuevamente 

los accesorios de unión de las tuberías. 
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10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
 

Durante la localización de averías compare toda la información de funcionamiento con las 
especificaciones en § 2. 

 
  § 
 
No hay caudal, no hay presión en el arranque 10.1 
 
Caudal insuficiente 10.2 
 
Consumo de energía excesivo 10.3 
 
Picos de presión (pulsación de presión)/ 
Recirculación (sobrecalentamiento) 10.4 
 
Funcionamiento ruidoso/nivel de vibraciones demasiado alto 10.5 
 
Temperatura de los cojinetes demasiado alta 10.6 
 
Presión del aceite de lubricación demasiado baja 10.7 
 
Temperatura del aceite de lubricación demasiado alta 10.8 
 
Motor de accionamiento Vea el manual de instrucciones aparte 
 
Enfriador de aceite 6 
 
 
 

10.1 No hay caudal, no hay presión en el arranque 
 
Causas posibles: - Error en el motor de accionamiento, fallo de 

corriente. 
  - Sentido de giro incorrecto. 
   NOTA: El motor de accionamiento y el 

compresor están girando en sentidos opuestos. 
 
  - Se ha roto un acoplamiento o un eje. 
  - Se ha bloqueado un eje. 
 
 

10.2 Caudal insuficiente 
 
Causas posibles: - Válvula de venteo total o parcialmente abierta. 
  - Hay pérdidas en el sistema de tuberías o una   
   válvula está abierta. 
  - Palas/álabes guía del difusor de admisión  
   totalmente cerrados. 
  - Sistema de admisión parcialmente bloqueado. 
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10.3 Consumo de energía excesivo 

 
Causas posibles: - Baja presión del caudal comparada con la 

presión de diseño con el difusor trabado. 
  - Difusor mal ajustado. 
  - Defecto mecánico en el engranaje o en el 

compresor (cojinetes, ruedas dentadas o eje 
defectuosos). 

 
   NOTA: Si el motor eléctrico ha sido mal 

conectado al suministro de energía, el 
consumo puede elevarse excesivamente. 

 
 
 

10.4 Picos de presión (pulsación de presión)/ Recirculación (sobrecalentamiento) 
 
Causas posibles: - Velocidad demasiado baja. 
  - Presión del cabezal demasiado alta comparada 

con la presión de diseño (vea la placa de 
valores nominales). 

  - Conducto de aspiración/silenciador defectuoso 
u obstruido. 

  - Filtros de aspiración de aire bloqueados debido 
a una obstrucción (pérdida de presión en la 
admisión demasiado alta). 

  - Temperatura de aspiración demasiado alta. 
  - Palas del difusor/álabes de guía del difusor de 

admisión mal ajustados o demasiado cerrados. 
  - Huelgo demasiado grande entre el impulsor y el 

anillo de contorno. 
  - Impulsor dañado. 
  - Válvula de alivio defectuosa; provoca picos de 

presión sólo en el arranque o en la parada. 
  - Contra válvula y válvula de venteo defectuosas. 
 
 

10.5 Funcionamiento ruidoso/Nivel de vibraciones demasiado alto 
 
Causas posibles: Caja de engranajes: 
  - Engranajes o cojinetes defectuosos. 
  - Acoplamiento defectuoso o mal alineado. 
 
  Compresor: 
  - Cojinetes defectuosos. 
  - Rotor/impulsor desequilibrados. 
  - Sellos defectuosos. 
  - Acoplamiento defectuoso o mal alineado. 
 
 

10.6 Temperatura de los cojinetes demasiado alta 
 
Causas posibles: - Tipo de aceite incorrecto.  
  - Cojinetes defectuosos, etc. 
  - Enfriamiento insuficiente del aceite de 

lubricación.  
  - Suministro de aceite insuficiente. 
  - Presión del aceite de lubricación demasiado 

baja. 
  - Bomba de aceite defectuosa. 
 
 

 



Compresor 
STC-GO (7-1-KA3KG) / KA5SV-GK200 

 Manual de Funcionamiento
y mantenimiento 01 

 

© Siemens AG Energy Sector 
Municipal & Industrial Applications (MIA) 

 
Created on 15.11.2010, LF 

 
 52 

 

10.7 Presión del aceite de lubricación demasiado baja 
 
Causas posibles: - Bomba de aceite defectuosa. 
  - Filtro de aceite bloqueado. 
  - Temperatura del aceite demasiado alta. 
  - Válvula de seguridad defectuosa. 
  - Pérdidas en la tubería sometida a presión (bajo 

la cubierta del tanque). 
  - Nivel de aceite demasiado bajo. 
 
 

10.8 Temperatura del aceite demasiado alta 
 
Causas posibles: - Temperatura ambiente demasiado alta. 
  - Tipo de aceite incorrecto.  
  - Cojinetes, engranajes, etc. defectuosos. 
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Technical and ordering data are subject to change.   Created with X.CAT version 9.2.5699 
  02/15/13 17:16:02 

 
Datasheet  FLENDER couplings N-EUPEX ADS 172  
Ejecución según catálogo: MD10.1  

Ordering Data 2LC0110-7AB99-0AA0-Z  

  

L1E +M9Y +M10 +M40 +M48 +X99 

{M9Y: 58 mm} 

Client-Order-No:  Item-No:  100 

Order-No:  Consignment-No:   
Quotation-No:   Project:   

Coupling - Basic data  

 

Product selection  

[11] Grupo: N-EUPEX DS 

[AB] Tipo: ADS 

[07] Size: 172 

[AB] Scope of supply: Acoplamiento entero 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Connection 1 Part 1 

[L1E] Hub variant: Diámetro de agujero 60 mm 

[L10] Tolerancia de agujero: ISO H7 

[L40] 
Documento de inspección especial: parallel keyway acc. to 
DIN 6885-1 (JS9) 

[STD] No. of keyways, offset: one parallel keyway 

[L48] Fijación axial: with set screw 

[STD] 
Principio de equilibrado: Balancing in accordance with half parallel 
key 

   

Product specific options  

[X99] ATEX variant with CE marking in accordance with Directive 94/9/EC 

[STD] Elastómero: flexible elements  NBR 

   

Corrosion protection  

[STD] 
Conservation: Cleaning emulsion - Indoor storage up to 
3 months 

[STD] Pintura:: No coating 

 
 

 

Connection 2 Part 2 

[M9Y] Hub variant: Bore diameter acc. to plain text 

 58 

[M10] Tolerancia de agujero: ISO H7 

[M40] 
Documento de inspección especial: parallel keyway acc. to 
DIN 6885-1 (JS9) 

[STD] No. of keyways, offset: one parallel keyway 

[M48] Fijación axial: with set screw 

[STD] 
Principio de equilibrado: Balancing in accordance with half 
parallel key 

   

Balancing  

[STD] Calidad de equilibrado: Standard balancing 

   

Certificates  
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Empresa: 

UTE EDAR MONTORNES 

C BESOS, S/N 

08170 MONTORNES DEL VALLES 

 

Informe d’Avaluació de Riscos i  
Planificació Preventiva  

derivat de la inspecció dels llocs de treball 
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1. ANTECEDENTS 
 

1.1. Empresa 
UTE EDAR MONTORNES 

1.2. Adreça del centre de treball 
C BESOS, S/N 

08170 MONTORNES DEL VALLES 

1.3. CNAE 
3600- Captació, potabilització i distribució d’aigua 

1.4. Plantilla mitjana 
5 treballadors 

 
2. VISITA REALITZADA PER PREVINT (SERVIPREIN, SOCIEDAD DE 

PREVENCIÓN, S.L.U.) 
 
2.1. Data/es 

12/02/2015 

2.2. Visita realitzada per 
JAUME VERGES ALEMANY, TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS 

2.3. Acompanyats per l’Empresa 
Beatriz Luque Quesada 

2.4. Acompanyats pels treballadors 
Juan Manuel Baeza Calleja. 

 
3. OBJECTIU D’AQUEST INFORME 

 

Informar a l'empresa sobre els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, la 
seva avaluació i la proposta de mesures preventives necessàries per eliminar o 
reduir i controlar aquests riscos, tal com especifica l'article 16 de la Llei 31/95 de 
Prevenció de Riscos Laborals (LPRL).  

A la Planificació Preventiva queden reflectides les mesures preventives, els 
responsables de què es portin a terme, els recursos humans i materials 
necessaris, així com els terminis d'execució de les mateixes per part de 
l'empresa, com a resultat dels riscos detectats en l'avaluació de riscos. Segons 
l'apartat 2 de l'article 16 de la LPRL, és responsabilitat de l'empresari realitzar 
l'esmentada planificació,així com el seguiment. 



UTE EDAR MONTORNES 

 
 

C032669.034300-02-001-2015-1099-ER-PP SPATC2-ER-PP-1
AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA Pàgina 3/113
 

PREVINT, en qualitat d'organisme especialitzat en matèria de prevenció de riscos 
laborals, té com a missió la de col·laborar amb l'empresa en l'elaboració de la 
planificació proposant possibles mesures correctores dels diferents riscos i 
establint unes prioritats d'actuació per a cadascun. La resta d'informació que 
conté la planificació (valoració econòmica de les mesures a realitzar, 
responsable/s de què es realitzin les mesures correctores o controls periòdics, 
dates prevista i final de realització, així com els mitjans necessaris) ha de ser 
complimentat exclusivament per l'empresa, essent aquesta la responsable que es 
faci aquesta planificació, així com de què es portin a terme les mesures 
correctores en els terminis que s'han establert (segons estableix la LPRL). 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT UTILITZAT 
 
El procediment d'avaluació i planificació utilitzat per PREVINT es desenvolupa a 
partir dels models d'avaluació de riscos proposats per organismes de reconegut 
prestigi com l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 

Completa aquesta avaluació de riscos i planificació preventiva el llistat dels 
treballadors i els llocs de treball que ocupen, que es pot consultar en el document 
de Dades Identificatives. 

 

5. RISCOS DETECTATS I RECOMANACIONS PER LA SEVA CORRECCIÓ 
 

Els riscos que a continuació es detallen són els detectats en les visites segons 
l'estat de les instal·lacions i de les activitats productives durant les mateixes i, per 
tant, sense perjudici de l'existència d'altres que igualment necessitin correcció. 

(Veure Annex: Legislació aplicable). 

  



UTE EDAR MONTORNES 

 
 

C032669.034300-02-001-2015-1099-ER-PP SPATC2-ER-PP-1
AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA Pàgina 4/113
 

6. DESCRIPCIÓ DE L’ ACTIVITAT DE L’EMPRESA 

Descripció general: 
Estació de puradora d’aigües residuals de la conca del Besós, tractant les aigües 
de Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Montmeló, Vilanova del Vallès, 
Vallromanes. Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt i una vessant de Granollers i Mollet del 
Vallès 

 

Observacions generals: 
 
 

• Durant la visita no s’ha detectat ni l’empresa ha informat de la presència 
de menors d’edat en el centre de treball.  

 

• Durant la visita no s’ha detectat ni l’empresa ha informat de la presència 
de persones especialment sensibles en el centre de treball.  

 

• Durant la visita no s’ha detectat ni l’empresa ha informat de la presència 
d’embarassades, recent maternitat o lactància en el centre de treball 
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IDENTIFICACIÓ GENERAL DE RISCOS 

DADES IDENTIFICATIVES DE L’EMPRESA 
 EMPRESA: UTE EDAR MONTORNES  ACTIVITAT:  Estació depuradora d’aigües residuals  CNAE: Captació, potabilització i distribució d’aigua 
 CENTRE DE TREBALL: C BESOS, S/N  POBLACIÓ: 08170 MONTORNES DEL VALLES  CP: 08170 
 DATA/ES DE VISITA: 12/02/2015 

SECCIÓ/LLOC TREB./ACTIVITAT FORMA D’ACCIDENT MALALTIA S.ESPEC. 
 RP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SE MA ME 

1:EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - LLOCS DE 
TREBALL / OPERARIO PLANTA DEPURADORA / 
OPERARI PLANTA DEPURADORA 

RP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP  CP CP CP CP 4 3  3 CP CP 4 CP  CP CP CP CP  X X X 

2:EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - LLOCS DE 
TREBALL / ADJUNTO JEFE DE PLANTA - 
PERSONAL LABORATORIO / ADJUNT CAP DE 
PLANTA - PERSONAL LABORATORI 

 CP CP  CP CP  CP CP CP    CP   CP CP CP      CP  CP   CP  X X X 

3:EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - LLOCS DE 
TREBALL / JEFE DE PLANTA DEPURADORA / 
CAP DE PLANTA DEPURADORA 

  CP     CP  CP    CP   CP     CP   CP  CP     X X X 

4:EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - LLOCS DE 
TREBALL / ENCARGADO MANTENIMIENTO EN 
PLANTA DEPURADORA / ENCARREGAT 
MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA 

RP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP  CP CP CP CP 4 3 CP 3 CP CP 4 CP  CP CP CP CP  X X X 

5:EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - 
INSTAL·LACIONS GENERALS / TODOS LOS 
PUESTOS DE TRABAJO / TODOS LOS PUESTOS 
DE TRABAJO 

RP CP 3 4  CP  CP CP  3 4   3 3 4 4 CP  3 3  4   4  4 CP  X X X 

Codis de risc Altres. Prioritat 
Informe realitzat pel Servei de 

Prevenció 
01. Caiguda de persones a diferent nivell. 
02. Caiguda de persones al mateix nivell.  
03. Caiguda d’objectes per desplom.  
04. Caiguda d’objectes per manipulació.  
05. Caiguda d’objectes despresos.  
06. Trepitjades  sobre objectes.  
07. Xocs contra objectes immòbils.  
08. Xocs o contactes amb elements mòbils de la 
màquina.  
09. Cops per objectes o eines.  
10. Projecció de fragments o partícules. 

11. Atrapaments per o entre objectes. 
12. Atrapaments per bolcada de màquines.  
13. Sobreesforços. 
14. Exposició a temperatures extremes. 
15. Contactes tèrmics.  
16. Contactes elèctrics. 
17. Inhalació o ingestió de substàncies  nocives. 
18. Contactes amb substàncies nocives.  
19. Exposició a radiacions. 
20. Explosions. 

21. Incendis . 
22. Causats per éssers  vius.  
23. Atropellaments, cops i xocs amb  o contra vehicles. 
24. Accidents de trànsit. 
25. Causes naturals. 
26. Altres. 
27. Malalties causades per agents químics.  
28. Malalties causades per agents físics.  
29. Malalties causades per agents biològics.  
30. Malalties causades per altres circumstàncies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SE: Sensibilitat especial.  
MA: Maternitat. 
ME: Menors.  
RP: Recurs Preventiu.  
CP: Només controls periòdics. 
 

1   Aturar l’activitat. 
2   Corregir immediatament. 
3   Corregir ràpidament. 
4   Corregir com més aviat. 
5   Corregir. 

 

 

 
 

Data: 20-04-2015 
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AVALUACIÓ DE RISCOS – MESURES CORRECTORES / PLANIFICACIÓ PREVENTIVA 
���� SECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - LLOCS 

DE TREBALL 

���� SUBSECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - 

LLOCS DE TREBALL 

���� LLOC DE TREBALL: OPERARI 

PLANTA DEPURADORA                       

���� ACTIVITAT: OPERARI PLANTA 

DEPURADORA 

11  

TREBALLADORS EXPOSATS: 6 DATA AVALUACIÓ : 12/02/2015 TIPUS: Inicial 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
neteja de totes les zones, edificis i instal·lacions de l’EDAR.  Supervisió i verificacions de procés en torn de línia d’aigua i línia de fang. Control del 
procés de planta. Manteniment preventiu de la planta, tasques de pintura, supervisió i manteniment diari de la planta. Suport als encarregats de 
manteniment. 

Realització de tasques de manteniment en zones ATEX, espais confinats,  treballs en alçada, etc. 

En la majoria de tasques que realitzi farà falta la presència del recurs preventiu 

Es tindran en compte en aquest lloc de treball els riscos existents a les instal·lacions, i les mesures preventives que afecten a aquestes, us de 
proteccions individuals, detectors de gasos, tasques en zones ATEX, etc 

 
RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Utilització d’escales manuals i escales de gat. Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   SI DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

-Pels treballs amb escales de mà, establir procediments/norma de treball amb les següents indicacions mínimes:  
Comprovar el bon estat i col.locació de l’escala de mà: elements de recolzament i subjecció necessaris  
  
No realitzar transport o manipulació de càrregues per o des de l’escala de mà quan pel seu pes i dimensions pugui 
comprometre la seguretat del treballador. Utilitzar mitjans mecànics.  
  
En treballs des de l’escala amb les dues mans, de manera que no es pugui agafar amb les mans, es disposarà d’un 
cinturó de subjecció que permeti tirar enrera i treballar en posició estable i a més, un dispositiu anticaigudes compost 
d’arnès i lligat a un punt fix de l’estructura.  
- Sempre que s’utilitzin escales manuals, tant per accedir a una plataforma de treball, com per accedir a un punt en 
concret i d’una certa alçada, aquestes estaran en correcte estat d’estabilitat, tindran recolzaments antilliscants a la base i 
s’usaran de forma correcta :  
  
Sobrepassaran  en 1,0 metre el nivell del punt d’arribada.  
L’escala estarà travada a la seva part superior preferentment i a l’inferior tindrà materials antilliscants.   
Cal pujar i baixar de cara a l’escala.  
No es pujarà, per l’escala, pesos excessius.   
No s’utilitzarà l’escala per més d’una persona al mateix temps.  
  
-En escales de tisora, cal comprovar que disposin de cadena o cable de seguretat, que impedeixi la seva obertura.  
 
Quan es realitzin tasques a les arquetes, es baixarà sempre per les escales de gat lligats amb l’arnès que estarà lligat al 
tripode per a poder treure els treballadors en cas de que fes falta degut a ser un espai confinat. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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RISC DETECTAT: 02- CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la presència de materials, cables, olis pel terra de la planta o degut a 
falta d’ordre i neteja, terres irregulars 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per un estat d’ordre i neteja constant dels llocs de treball i instal.lacions.  
És necessari col.locar els cables ( elèctrics, conduccions aire,…) de forma que no es trobin en mig de zones de pas, 
evitant així el risc d’entrebancades i caigudes.  
Vetllar per l’ús de calçat de seguretat amb sola antilliscant.    
En cas de caiguda d’olis o altres líquids, immediatament s’haurà de netejar de la manera adecuada. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Manteniment correctiu i preventiu de l’estat del terra dels terres de la planta. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Augmentar els nivells d’ordre i neteja per acumulació de material, restes de productes i material divers.   
-     Emmagatzemar el material de forma ordenada, disposant de postades o similar. Eliminar allò que sigui innecessari.   
-     Condicionar els mitjans per col.locar i guardar els productes i materials emprats.   
-     Afavorir l’ordre i la neteja.   
-     Eliminar ràpidament del lloc de treball les taques de productes relliscosos o que puguin contaminar l’ambient.   
-     Al finalitzar qualsevol treball col.locar les eines i equips en el seu lloc específic i eliminar els desperdicis, taques, 
residus, etc.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal mantenir, en tot moment, l’ordre i la neteja. Posarem especial atenció en tenir neta la zona on s’hagi de treballar.  
Les eines i material que no s’utilitzi per l’operació s’han d’endreçar en un lloc adequat. No es deixaran a les zones de pas 
Vigilar també amb les restes de poda. 
Cal mantenir uns nivells d’iluminació adequats i suficients per la realització de les feines. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Els treballadors portaran de forma obligatòria calçat de seguretat amb la puntera reforçada i el turmell protegit.  
Aquest calçat haurà de protegir i ser resistent contra cops, talls, del fred i de la humitat. La sola serà antilliscant, però que 
no acumuli fang. 
L’empresa ha de vetllar pel seu ús, i mantenir un registre del seu lliurament. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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RISC DETECTAT: 03- CAIGUDA D’OBJECTES PER DESPLOM    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

A la zona on hi hagi estanteries a la planta Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’emmagatzamatge en condicions de seguretat:    
-Els objectes emmagatzemats no han de sobresortir dels prestatges.  
-Els objectes pesats s’emmagatzemaran a les zones baixes i els lleugers a les zones elevades.  
- Cal assegurar l’estabilitat i resistència de les estanteries (aferrades entre elles, al terra o a les parets..) Cal substituir els 
prestatges quan presentin signes de deteriorament o deformacions.   
 Formar i informar als treballadors sobre la forma correcte d’emmagatzemar material.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 04- CAIGUDA D’OBJECTES PER 
MANIPULACIÓ    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la realització de treballs a la planta, risc de cops o de caiguda de materials 
als peus. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

És obligatori l’ús de calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant.   
Senyalitzar l’obligació d’ús de calçat de seguretat. 
Vetllar per l’ús permanent de calçat de seguretat amb puntera reforçada.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 04- CAIGUDA D’OBJECTES PER 
MANIPULACIÓ    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilizació de les grues o ternals presents a les instal•lacions. Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de calçat de seguretat amb puntera reforçada durant la manipulació de la grua. 
Ús de casc de seguretat. 
Ús de guants de protecció mecànica 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilizació de les grues o ternals presents a les instal•lacions. Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
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CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa disposa de ternals i de cullera bivalva. Tot i que aquest ens ajuda a minvar el risc de sobreesforç, es recorda a 
l’empresa que és molt important el manteniment periòdic del mateix i enregistrar els resultats, doncs una caiguda d’una 
càrrega suspesa, al ésser manipulades, ens pot causar un accident molt greu. Per tant es recomana contractar el servei 
de manteniment dels ternals a una empresa especialitzada. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En cas de dur la càrrega elevada es recomana utilitzar casc de seguretat per evitar cops amb la càrrega transportada. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Cal que el ganxo de suspensió disposi del corresponent pestell de seguretat. Ens hem d’assegurar que, tant el ganxo com 
el pestell sempre estiguin en les condicions adequades per a la seva utilització. En cas contrari no utilitzarem la grua 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les cadenes, eslingues i bragues s’han de guardar en un lloc adequat perquè es mantinguin en bons estat.    
Cal senyalitzar les cadenes, eslingues i bragues amb la càrrega màxima d’utilització i la data de posada en servei.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de vetllar perquè els elements de seguretat i els elements de suspensió del pont grua (les cadenes, 
eslingues i bragues especialment) utilitzats estiguin en bon estat. 
Els cables del pont grua (suspensió, distribució…) han d’estar sempre en òptimes condicions per a ésser utilitzats. 
Es recorda a l’empresa que tant sols els operaris formats i autoritzats poden manipular el pont grua. L’empresa ha de 
vetllar perquè aquest fet es compleixi. A tal efecte cal formar i informar als operaris del correcte funcionament del mateix. 
Posarem especial atenció en la utilització de les bragues, cadenes i elements de suspensió en general. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

A l’aixecar una càrrega es comprovarà que està equilibrada per tal d’evitar despreniments de la mateixa en la seva 
manipulació.   
   
La precipitació de la càrrega pot donar-se per fallada al circuit hidràulic, frens, etc. per xoc de les càrregues o de l’extrem 
de la ploma contra un obstacle, per ruptura de cables o altres elements auxiliars (ganxos, politges, etc) i per enganxat 
deficientment realitzats. El ganxo de la grua disposarà del pestell de seguretat en bon estat.   
   
Als casos no sotmesos a Reglamentacions específiques, la substitució dels cables haurà d’efectuar-se a l’apreciar:    
-Ruptura d’un cordó   
-Formació de nusos.   
-Quan la pèrdua de secció d’un cordó del cable, degut a la ruptura dels seus filferros visibles en un pas del cablejat arribi 
al 40% de la secció total del cordó.   
-Quan la disminució del diàmetre del cable en un punt qualsevol del mateix arribi al 10% als cables dels cordons o del 3% 
als cables tancats.   
-Quan la pèrdua de secció efectiva, per ruptura de filferros visibles, en dues passades de cablejat arribi al 20% de la 
secció total.    
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Les càrregues de forma allargada es subjectaran amb eslingues dobles per evitar que puguin caure per lliscament. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Manteniment de les grues o ternals Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Revisió i comprovació prèvia abans d’iniciar l’operació diària del pont grua:  
- Limitadors de carrera.   
- Frens.   
- Dispositius de parada de emergència.   
- Cables i cadenes.   
- Ganxo i pestell de seguretat.   
- Els altres sistemes d’elevació.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Realitzar el manteniment conforme a les prescripcions donades pel fabricant. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 06- PETJADES SOBRE OBJECTES    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En treballs per la planta Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de calçat de seguretat durant totes les feines. Serà calçat de seguretat amb plantilla antiperforacions 
Vetllar també perquè la zona de treball estigui en tot moment el màxim d’ordenada i neta possible. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 07- XOCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Cops contra estanteries, maquinària fixe, materials, etc en zones de pas Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Cal protegir i senyalitzar amb franges obliqües grogues i negres, tots els punts sortints que es trobin a una alçada inferior 
a 2,5 metres. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 
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Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la gran presència de màquines, tot i que la majoria disposen de 
sistemes d’aturada d’emergència i proteccions. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Aquests resguards o dispositius de seguretat han d’estar associats al 
funcionament de les màquines de forma que si no estan col.locades les màquines no funcionen.  Recordem que en tot 
tipus de màquines han de  funcionar amb les seves proteccions col.locades correctament, de forma que el treballador no 
tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni accés als òrgans en moviment. Totes aquelles intervencions en 
l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta aturada i desconnectada 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Tota maquinària que no disposi de marcatge CE, haurà de complir amb el disposat al RD 1215/97 de 18 de julio por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Falta de protecció en elements de les màquines centrifugues o altres equips on 
es realitzi el manteniment 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Totes les màquines hauran de disposar de sistemes d’aturada d’emergència o d’enclavament de l’equip. 
Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Recordem que en tot tipus de màquines han de  funcionar amb les seves 
proteccions col.locades correctament, de forma que el treballador no tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni 
accés als òrgans en moviment. Totes aquelles intervencions en l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta 
aturada i desconnectada, i comprovant que no tinguin energies residuals 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de les grues o ternals 
 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
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CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Si es produís un tall del subministrament elèctric, el gruista posarà tots els comandaments en posició de repòs (zero) per 
evitar la seva posada en marxa intempestiva al reanudar-se el subministrament d’energia. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de totes les màquines presents a la planta Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Recordem que en tot tipus de màquines han de  funcionar amb les seves 
proteccions col.locades correctament, de forma que el treballador no tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni 
accés als òrgans en moviment. Totes aquelles intervencions en l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta 
aturada i desconnectada. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

S’establirà un pla de manteniment de les màquines amb una comprovació periòdica dels dispositius de seguretat dels que 
aquestes disposen (portes, tapes, parades emergència, finals de carrera, etc.) i s’enregistraran els resultats. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es recorda a l’empresa però que cal formar i informar als treballadors en la manera correcte d’utilitzar les màquines  
El personal ha d’estar informat i format per la utilització de eines i màquines que s’utilitzen en aquesta zona.   
Cal formar-los i informar-los sobre les següents mesures correctores en l’ús d’eines manuals:  
- Ús de les eines per la finalitat per la que han estat dissenyades.   
- Les eines que han de tallar, han d’estat ben esmolades 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar sobre les següents mesures preventives:  
- Les màquines es mantindràn aturades mentres no s’utilitzin.  
- Les tasques de manteniment i neteja es realitzaran amb la màquina totalment aturada i per personal que tingui 
coneixements suficients per realitzar-les amb condicions de seguretat. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les màquines que es troben fora d’ús és necessari que es retirin de les instal.lacions i mentrestant cal desconnectar-les 
de qualsevol font d’alimentació i senyalitzar com a “màquina fora d’ús” 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 09- COPS PER OBJECTES O EINES    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització dels ternals i la cullera bivalva Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de guants de seguretat contra talls, durant la manipulació i preparació de les càrregues a manipular amb el 
ternal. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Quan no s’utilitzi la grua, el ganxo es deixarà fora de les zones de pas i a una alçada de 4 metres (aprox.) 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Utilització de casc de seguretat. Vetllar per la seva utilització 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 09- COPS PER OBJECTES O EINES    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la manipulació de residus, materials i eines. Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de guants de protecció mecànica en la realització d’aquelles tasques amb elements que puguin tallar, 
erosionar... 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

S’usen cutters  o cutxilles pel tall dels fleixos dels paquets, cal preveure l’adquisició de cutters de seguretat (retràctils). 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal retirar els encenalls mitjançant un utillatge o un raspall. No fer-ho amb les mans, encara que es portin guants. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 10- PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O 
PARTÍCULES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 
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En la utilització de maquinària portàtil o en les diferents màquines del taller a on 
es realitzin tasques de tall, fresat, perforació, etc. existeix el risc de projecció de 
de fragments o de partícules, així mateix també existeix en tasques amb la 
pistola 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En les màquines portàtils, taladres, radials, treballs de neteja amb aire comprimit i en aquelles màquines que es puguin 
originar projecció de fragments i/o partícules es obligatori l’ús d’ulleres de protecció personal contra impactes.   
Cal senyalitzar aquesta obligació.  
Els treballs de curta durada no estan eximits d’aquesta obligació. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de la protecció ocular en aquelles operacions amb risc de projeccions i/o partícules, ús de la, taladre 
vertical, desengreix de peces, ús de l’equip a pressió, 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En els treballs de neteja amb aire comprimit i en aquelles feines que es puguin originar projecció de fragments i/o 
partícules (picat amb martell, utilització de la mola…) és obligatori l’ús d’ulleres de protecció.   
  
Els treballs de curta durada no estan eximits d’aquesta obligació. Per la pràctica generalitzada de neteja per aire 
comprimit s’ha d’utilitzar ulleres antiprojeccions.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE 
OBJECTES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització del ternals Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Atrapaments entre la grua i parts fixes de l’estructura per no mantenir la distància en relació a objectes fixes o realitzar 
treballs de manteniment amb la grua en marxa.   
  
Disposar dels següents elements de seguretat:  
- Finals de carrera i topalls de resistència suficient en els extrems dels camins de rodadura del carro i del pont.  
- Sistema de frenat en el pont grua per retenir qualsevol moviment vertical de la càrrega.  
- Dispositiu final de recorregut vertical d’elevació.  
- Les politges hauran de tenir un guardacables per impedir la sortida del cable de la seva canal havent d’utilitzar-se un 
limitador de càrrega de tarat entre el 10-15% de la càrrega màxima permesa. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 
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OBJECTES    
LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Falta de marcatge CE i de paro d’emergència Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Totes les màquines hauran de disposar de sistemes d’aturada d’emergència o d’enclavament de l’equip. 
Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Recordem que en tot tipus de màquines han de  funcionar amb les seves 
proteccions col.locades correctament, de forma que el treballador no tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni 
accés als òrgans en moviment. Totes aquelles intervencions en l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta 
aturada i desconnectada. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE 
OBJECTES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de les diferents màquines presents a la planta Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal vetllar per tal que la roba de treball sigui ajustada al cos, les mànigues cenyides als canells mitjançant gomes 
elàstiques i no botons.   
   
Els treballadors no han d’utilitzar anells, rellotges, braçalets, cadenes al coll o altres objectes similars doncs poden produir 
l’atrapament amb la màquina.   
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Cal incloure en el pla de manteniment la comprobació dels elements i dispositius de seguretat de la maquinària (parades 
emergència, dispositius de bloqueig dels elevadors,  finals de carrera...) 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Recordem que en tot tipus de màquines han de funcionar amb les seves 
proteccions col.locades correctament. Totes aquelles intervencions en l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta 
aturada i desconnectada.  
Els resguards tenen que impedir l’accés a zones perilloses . Els resguards aturaran les maniobres perilloses abans de 
que es tingui accés a  aquestes zones. Els resguards tenen que ser de fabricació sòlida i resistent. Els resguards no han 
d’ocasionar riscos suplementaris. No pot ser possible anul.lar o posar fora de servei fàcilment els resguards  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 
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Cal formar i informar als treballadors sobre la prohibició d’anul.lar resguards o dispositius de seguretat de les màquines. 
En cas de detectar qualsevol mal funcionament, comunicar-ho al superior jeràrquic. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.1 - SOBREESFORÇOS - MANIPULACIÓ 
MANUAL DE CÀRREGUES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Manipulació de pesos voluminosos Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar als treballadors sobre la tècnica correcta per la manipulació manual de càrregues:  
-Pesos inferiors a 25 kg. en homes i 15 kg. per dones.  
-Pes prop del cos i esquena recta, doblar les cames i aixecar utilitzant els muscles de les cames.   
  
Informar i incloure en les normes de seguretat.  
Es disposa de transpaletes  manuals, carretilles manuals i pont grua per a la manipulació de materials 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.3 - SOBREESFORÇOS - POSTURES 
FORÇADES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Adopció de postures forçades en la realització de les tasques. Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Informar sobre els riscos i mesures preventives per paliar els efectes de les postures forçades:  
- Intentar no romandre massa estona en posicions incorrectes com poden ser esquena doblada, agenollat, treballs per 
sobre el cap...  
- Efectuar descansos periòdics.   
- Exercicis compensatoris.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 14- EXPOSICIÓ A TEMPERATURES 
EXTREMES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Realització de treballs a l’exterior Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

EN AMBIENTS FREDS:  
Utilitzar peces protectores (roba, guants,..) suficients i adequats per al nivell de fred i activitat.  
El treballador haurà de tenir opció de resguardar-se en zones de subministrament extern de calor. 
Ajustar els períodes de treball / descans.  
Procurar una dieta equilibrada i el subministrament d’aigua o begudes calentes. Evitar el consum d’alcohol, cafeïna i 
nicotina (pels seus efectes diürètics i circulatoris).  
Precaució especial en treballadors d’edat avançada o amb problemes circulatoris. 
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EN AMBIENTS CALOROSOS:  
Utilitzar roba de treball transpirable i peces protectores adequades (ulleres, cremes).  
Habilitar zones cobertes o d’ombra.  
Dieta equilibrada i subministrament d’aigua i sucs de forma abundant. Evitar el consum d’alcohol, cafeïna i nicotina (pels 
seus efectes diürètics i circulatoris). Precaució especial en treballadors obesos o amb problemes cardiovasculars. 
 
EXPOSICIÓ A LA RADIACIÓ SOLAR: Les principals mesures a adoptar per a minimitzar l’exposició a la radiació solar 
són:  
- Roba de treball de teixits tupits i barret o gorra 
Per augmentar el grau de protecció poden aplicar-se cremes solars a la pell exposada. Quan es treballi en terrenys 
nevats o zones de molt sol també és necessari utilitzar ulleres, guants i cremes que protegeixin de les radiacions 
ultraviolades.  
- Períodes de descans. S’han d’instaurar uns cicles obligatoris de treball i descans. Serà necessari que disposin d’ombres 
i se’ls ha de proporcionar totes les mesures protectores necessàries abans indicades.  
- Informació als treballadors sobre els riscos a curt termini i a llarg termini per exposició a la radiació solar. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Els treballadors disposaran de guants, botes, roba de treball adaptada a les condicions ambientals segons l’època de 
l’any (impermeable, d’abric, estiu, etc) 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 15- CONTACTES TÈRMICS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Contacte amb peces calentes o amb instal•lacions que desprenguin calor Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En tots aquells conductes, materials, parts de maquinària que puguin tenir temperatura elevada, deixar reposar fins que 
no hi hagi energia residual tèrmica o utilitzar guants de protecció tèrmica. Si és desconeix si té temperatura o no, sempre 
utilitzar els guants. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de les diferents màquines Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les màquines que no estiguin protegides amb doble aïllament disposaran de conductor de seguretat “terres”. Aquest 
element de seguretat ha de tenir continuitat per tant cal assegurar que no queda interromput a la base de l’endoll.   
En totes les feines a on hi hagi la generació de gasos, pols o vapors explosius o inflamables cal que es faci ús de portàtils 
amb tensió de seguretat de 24 volts o en el seu defecte amb un transformador aïllador de circuits.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de la instal•lació elèctrica  de la planta (CCM’s) i les diferents 
màquines presents , existeix el risc elèctric per contacte directe o indirecte. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les instal•lacions elèctriques no més seran manipulades pel personal autoritzat i especialitzat.  
Es recorda a l’empresa que cal realitzar revisions de les instal•lacions elèctriques periòdicament, tal i com estableix el 
Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, i enregistrar els resultats.  
  
La instal•lació elèctrica del pont grua, entre d’altres aspectes, cal destacar:  
- Ha de disposar d’un interruptor general de desconnexió omnipolar, de fàcil accés que no pugui connectar-se de forma 
involuntària o accidental.  
- Ha de disposar de protecció contra sobre intensitats segons indica ITC-BT 22 del REBT (Reglament electrotècnic de 
baixa tensió). 
- Ha de disposar de protecció contra sobre tensions, segons indica  la ITC-BT 23 del REBT. 
-Tota la instal•lació ha d’estar protegida contra contactes directes i indirectes, segons la ITC-BT 24 del REBT. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Durant les operacions de reparació senyalitzarem la operació i/o posarem un candau en l’interruptor general, o en seu 
defecte, traurem els fusibles.  
Informar als treballadors.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

El funcionament dels interruptors diferencials cal que es provin de forma periòdica (polsar el botó de “test” una vegada al 
mes). Aquesta maniobra no sols permet detectar diferencials avariats sinó que evita que els contactes puguin quedar 
soldats). 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Els cables no es repararan amb cinta aïllant, aquest tipus de reparació no estan permesos, han de ser substituïts per un 
electricista en la seva totalitat. Vetllar pel correcte estat del cablejat.  
Incloure en el pla de manteniment una comprobació periòdica de l’estat del cablejat.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

- La instal.lació elèctrica haurà de ser resistent als cops, aigua i hidrocarburs. L’enllumenat estarà protegit preferentment 
amb vidre esmerilat.  
- Utilitzar enrolladors amb endolls múltiples.  
- Treballar amb tensió de seguretat en les màquines portàtils i làmpares d’enllumenat portàtils  
- Protegir els quadres generals i de distribució amb disjuntors de potència automàtics.  
- Protegir la instal.lació elèctrica muntant elements antideflagrants en quadre, cablejat i interruptors.  
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- - El funcionament dels interruptors diferencials cal provar-se periòdicament  
- Recordem la necessitat d’efectuar revisions periòdiques (anuals) de l’estat dels conductors, aquells que estiguin 
encintats o amb l’aïllament deteriorat, cal substituir-los.  
- Cal també comprovar la continuïtat de la línia de protecció de les màquines i la línia de terres de la instal.lació.  
- Les màquines que no estiguin protegides amb doble aïllament disposaran de conductor de seguretat de presa de terres. 
Aquest conductor de seguretat  ha de tenir continuïtat a la base de l’endoll  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Utilització de les banquetes aïllants o estores aïllants. 
Utilització de guants dielèctrics adients a la tensió existent. 
Guants i manoples aïllants:   (complir UNE-EN 50237) 
    Classe        Tensió máxima de la xarxa Us(valor eficaç) Color símbol 
- Clase 00 -          500 V  - Beige   
- Clase  0  -         1000V  - Vermell 
- Clase  1  -         7500V  - Blanc 
- Clase  2  -       17000V  - Groc 
- Clase  3  -       26500V  - Verd 
- Clase  4  -       36000V  - Taronja 
 
Categoria de guants: 
Categoria     Resistència 
   - A  -          Àcid 
   - H  -          Oli 
   - Z  -          Ozò 
   - M  -          Mecànica (nivell més alt) 
   - R  -          A+H+Z+M            
   - C  -          Molt baixes temperatures 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Instal·lació elèctrica i eines en zona ATEX Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX segons l’especificat en el RD 614/2001 
sobre risc elèctric i el RD 842/2002 Reglament electrotècnic de Baixa tensió 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Les instal•lacions elèctriques només seran manipulades per personal autoritzat i especialitzat. Tanmateix, es recorda a 
l’empresa que cal realitzar revisions d’aquestes instal•lacions periòdicament, tal i com estableix el reglament de baixa 
tensió, i enregistrar els resultats.   
Durant les operacions de reparació senyalitzarem la operació i/o posarem un candau en l’interruptor general o, en el seu 
defecte, traurem els fusibles. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els quadres elèctrics estaran senyalitzats, i el punt on es posarà la pinça per a la no formació de càrregues 
electroestàtiques hauran d’estar senyalitzats en els processos de càrrega i descàrrega de productes inflamables o 
explosius. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Espais confinats Moderada Molt alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Espais confinats, l’accés a l’interior s’efectuarà subjectat amb un arnes de seguretat i amb vigilància continuada a 
l’exterior. S’utilitzaran escales segures o mitjants d’accés que facilitin l’entrada i la sortida el més còmode possible. 
Es disposarà de sistema per poder treure els treballadors sense haber d’accedir-hi. Tripode amb cabrestant per a poder 
treure els treballadors. 
Presència de recurs preventiu durant les tasques. 
Comprovar prèviament a l’entrada que els equips de rescat funcionin correctament, que l’equip autònom o semiautònom 
de respiració funcioni bé i estigui carregat, airejar l’espai confinat, i comprovar mitjançant el detector l’estat de l’atmosfera 
de l’espai confinat (amb el multiparamètric) 
Establir procediment de treball per a les tasques en espais confinats, portar sempre els detectors individuals de gasos. 
Disposar o establir sistema de comunicació amb l’exterior. 
Mai es realitzaran els treballs en solitari. 
Es senyalitzaran tots aquells espais confinats que hi ha a l’empresa. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a l’activitat de la planta depuradora, en moltes de les sales, galeries i 
instal•lacions hi ha generació de gasos, principalment àcid sulfhidric. 

Moderada Molt alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Els treballadors portaran sempre detectors d’àcid sulfhidric. Els VLA-ED a 2012 són de 5 ppm o 7 mg/m3, i el VLA-EC és 
de 10 ppm o 14 mg/m3. 
Els treballadors quan estiguin a la sala sempre portaran el detector individual de gasos. 
En cas de superar-se els nivells límit, s’evacuarà la sala, i es tindrà els extractors engegats. No s’entrarà a la sala fins que 
els nivells no s’hagin regularitzat. 
Senyalitzar a l’entrada de les sales els nivells limit 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En cas de tasques de manteniment, primerament es deixaran ventilar la zona de treball, s’aplicará ventilació forçada i es 
comprobaran els nivells d’oxigen i de gasos presents. 
Es disposarà de sistema per a poder treure els treballadors sense accedir-hi i equips de respiració autònoma si fos 
necessari. 
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PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els detectors en continu de presència d’àcid sulfhidric, tant els fixes com els individuals, passaran les revisions pertinents 
establertes per la legislació i el fabricant, i es disposarà de les calibracions dels equips. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En cas de vessament de productes o en les maniobres de càrrega/descàrrega. 
 

Baixa Molt alta Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Recordar que per la utilització i la manipulació d’un producte químic s’han de conèixer a fons els riscos que aquests 
comporten. Per això, en primera instància, podem obtenir informació a través de l’etiqueta:  
- S’hi troben indicats en forma de pictograma els principals riscos;  
- Hi trobarem frases R i S  (H i P actualment) sobre els riscos principals i sobre la seguretat en la seva utilització. Tot 
recipient que contingui productes químics haurà d’estar degudament etiquetat. Està totalment prohibit utilitzar envasos 
d’aigua i/o similars per emmagatzemar tot i que sigui temporalment productes químics. Exemples: anticongelants, olis, 
etc..  
Cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes i prendre les mesures correctores que s’hi especifiquen 
(proteccions personals, emmagatzematge, etc.) i que els treballadors tinguin coneixement de les mateixes.  
- Per la manipulació de qualsevol producte químic cal llegir com a mínim l’etiqueta.  
- Es prohibeix barrejar voluntàriament productes doncs poden reaccionar entre ells de forma violenta i provocar 
emanacions de gasos nocius o tòxics.  
- En cas de realitzar transvasaments a altres recipients serà obligatori la utilització de protecció ocular així com de les 
mans per evitar les possibles esquitxades dels productes i s’etiquetaran correctament.  
- L’emmagatzematge de productes incompatibles cal realitzar-se de forma separada.  
- Cal mantenir unes bones pràctiques de higiene: no menjar, beure o fumar en les zones on hi hagi productes químics o 
havent-hi estat en contacte. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
■ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Senyalitzar l’obligació de protecció respiratòria. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

En cas de vessament serà obligatòria la utilització de protecció respiratòria amb filtres acord amb l’indicat a la fitxa de 
seguretat. 
Metanol filtres per a gasos i vapors orgànics amb pe<65ºC de tipus AX, gasos àcids B2, gasos àcids (SO2 i HCl) E2 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 
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 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització dels diferents olis, grasses, taladrines, clorur fèrric, calç. En 
procesos en que es generi pols o vapors. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Informar i formar als treballadors sobre els riscos i mesures preventives aplicables:  
-Cal llegir les fitxes de dades de seguretat dels productes químics que s’utilitzin i seguir les recomanacions que en elles 
s’especifiquen (proteccions personals, emmagatzamatge...).  
- No barrejar productes i mantenir-los en els envasos originals, si cal fer trasvassaments etiquetar correctament el nou 
envàs (no usar mai envasos de productes comestibles) i fer ús de protecció ocular i guants.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Recordem que cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes que s’usen (olis, gasoil, tensoactius, taladrines...), 
cal prendre les mesures preventives que s’hi especifiquen i que els treballadors  tinguin coneixement de les mateixes. 
Igualment cal que els productes no es canviïn de recipient i que aquests estiguin degudament etiquetats.  
En les operacions de neteja de peces, cal fer ús dels elements de protecció personal especificats en la fitxa de seguretat 
del producte. ( Ulleres de protecció, guants,...)  
Recordem la prohibició de fumar, menjar o beure quan es manipulen productes químics 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

- Queda totalment prohibit menjar, beure i fumar en els llocs de treball, per evitar ingerir contaminants i provocar incendis i 
explosions.  
- Utilitzar els contenidors originals i, en cas de fer transvassaments, utilitzar contenidors de la mateixa naturalesa i 
etiquetar-los.  
-Els productes amb dissolvents hauran d’emmagatzemar-se separats de la resta amb obertures que permetin un corrent 
d’aire que no permeti concentracions a l’atmosfera.   
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la manipulació de taladrines, olis, gasoil, grasses, etc , clorur fèrric, 
hipoclorit, sulfuric, hidróxid sòdic, calç. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Recordem que cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes que s’usen, cal prendre les mesures preventives que 
s’hi especifiquen i que els treballadors  tinguin coneixement de les mateixes. Igualment cal que els productes no es 
canviïn de recipient i que aquests estiguin degudament etiquetats.  
En les operacions de neteja de peces, cal fer ús dels elements de protecció personal especificats en la fitxa de seguretat 
del producte. ( Ulleres de protecció, guants,...)  
Recordem la prohibició de fumar, menjar o beure quan es manipulen productes químics.  
 



UTE EDAR MONTORNES 

 
 

C032669.034300-02-001-2015-1099-ER-PP SPATC2-ER-PP-1
AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA Pàgina 23/113
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de les proteccions personals indicades: ulleres, guants i máscara de protecció de les vies respiratòries. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la manipulació de productes químics, principalment en cas de 
vessament o en la descàrrega 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Recordar que per la utilització i la manipulació d’un producte químic s’han de conèixer a fons els riscos que aquests 
comporten. Per això, en primera instància, podem obtenir informació a través de l’etiqueta:  
- S’hi troben indicats en forma de pictograma els principals riscos;  
- Hi trobarem frases R i S  (H i P actualment) sobre els riscos principals i sobre la seguretat en la seva utilització. Tot 
recipient que contingui productes químics haurà d’estar degudament etiquetat. Està totalment prohibit utilitzar envasos 
d’aigua i/o similars per emmagatzemar tot i que sigui temporalment productes químics. Exemples: anticongelants, olis, 
etc..  
Cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes i prendre les mesures correctores que s’hi especifiquen 
(proteccions personals, emmagatzematge, etc.) i que els treballadors tinguin coneixement de les mateixes.  
- Per la manipulació de qualsevol producte químic cal llegir com a mínim l’etiqueta.  
- Es prohibeix barrejar voluntàriament productes doncs poden reaccionar entre ells de forma violenta i provocar 
emanacions de gasos nocius o tòxics.  
- En cas de realitzar transvasaments a altres recipients serà obligatori la utilització de protecció ocular així com de les 
mans per evitar les possibles esquitxades dels productes i s’etiquetaran correctament.  
- L’emmagatzematge de productes incompatibles cal realitzar-se de forma separada.  
- Cal mantenir unes bones pràctiques de higiene: no menjar, beure o fumar en les zones on hi hagi productes químics o 
havent-hi estat en contacte. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Senyalitzar la obligació d’us de guants de protecció química 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina □ Controla □ Redueix 

Al ser uns dels subproductes un derivat del metanol, els guants de protecció química hauran de ser de tipus 2 de codi A 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 
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En cas de vessament de productes químics Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

S’establirà un procediment d’actuació en cas de fuites o vessaments de productes químics, on primer s’avaluarà la 
situació, identificant el producte si n’és possible, mai s’actuarà sense portar els equips de protecció individual (guants de 
protecció química, ulleres de seguretat i en casos concrets mascaretes de protecció). 
Un cop identificat el producte s’actuarà segons l’indicat a les fitxes de seguretat, aplicant sepiolites, tires absorvents o 
altres reactius. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Tots els dipòsits o conduccions de productes hauran d’estar identificades amb el nom de producte o color identificatiu i el 
pictograma corresponent. Hauran de tenir cubetes de retenció en cas de vessaments, adecuades al volum disponible. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina □ Controla □ Redueix 

Disposar d’un rentaulls i de dutxes de seguretat a les zones on hi hagi dipòsits de productes, en zones de càrrega i 
descàrrega o que es manipulin continuadament. En el seu defecte es disposarà de botelles rentaulls. 
Portar un manteniment preventiu de les dutxes i rentaulls i portar un registre d’aquest. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Dipòsit de subproducte. Atmosferes explosives o inflamables. Càrrega o des 
descàrrega 

Moderada Molt alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   SI DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es tindrà en compte el disposat al R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors que puguin estar exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de 
treball. 
Les zones es clasificaran segons: 
- Zona 0 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en 
forma de gas, vapor o boira està present de manera continua, per llargs períodes, o amb freqüència. 
- Zona 1 
Àrea de treball en la que és probable, en condicions normals d’explotació, la formació ocasional d’una atmosfera 
explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. 
- Zona 2 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva 
consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o en la que, en cas de 
formar-se, dita atmosfera explosiva només romangui durant breus períodes de temps. 
- Zona 20: 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire està present de manera 
permanent, o per un període de temps perllongat, o amb freqüència. 
- Zona 21: 
Àrea de treball en la que és probable la formació ocasional, en condicions normals d’explotació, d’una atmosfera 
explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire. 
- Zona 22: 
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Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva en 
forma de núvol de pols combustible a l’aire o en la que, en cas de formar-se, dita atmosfera explosiva només roman 
durant un breu periode de temps. 
 
En funció de la classificació de les zones es senyalitzarà segons el RD 681/2003 i el RD 485/97. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Segons el RD 681/2003 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives en el lloc de treball, s’estableix, entre altres, la següent obligació: 
- L’empresari s’encarregarà de que s’elabori i mantengui actualitzat el document de protecció contra explosions (DPCE) 
- La senyalització de la zona vindrà indicada al DPCE 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es portará un manteniment preventiu i registres d’aquest, dels detectors de que es puguin tenir. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX. 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

La descàrrega no s’iniciarà fins que s’hagi connectat la pinça per evitar la formació de càrregues electroestàtiques, i ens 
hagi indicat amb l’indicador lluminós que es pot iniciar la càrrega o la descàrrega 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

A la zona del gasometre, del cremador, digestor i dipòsit de subproducte, 
generació de gas metà o productes inflambles (per exemple: metanol a 
subproductes). 
Sala de calderes. Atmosferes explosives, zones ATEX. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es tindrà en compte el disposat al R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors que puguin estar exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de 
treball. 
Les zones es clasificaran segons: 
- Zona 0 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en 
forma de gas, vapor o boira està present de manera continua, per llargs períodes, o amb freqüència. 
- Zona 1 
Àrea de treball en la que és probable, en condicions normals d’explotació, la formació ocasional d’una atmosfera 
explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. 
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- Zona 2 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva 
consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o en la que, en cas de 
formar-se, dita atmosfera explosiva només romangui durant breus períodes de temps. 
- Zona 20: 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire està present de manera 
permanent, o per un període de temps perllongat, o amb freqüència. 
- Zona 21: 
Àrea de treball en la que és probable la formació ocasional, en condicions normals d’explotació, d’una atmosfera 
explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire. 
- Zona 22: 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva en 
forma de núvol de pols combustible a l’aire o en la que, en cas de formar-se, dita atmosfera explosiva només roman 
durant un breu periode de temps. 
 
En funció de la classificació de les zones es senyalitzarà segons el RD 681/2003 i el RD 485/97. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Segons el RD 681/2003 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives en el lloc de treball, s’estableix, entre altres, la següent obligació: 
- L’empresari s’encarregarà de que s’elabori i mantengui actualitzat el document de protecció contra explosions (DPCE) 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es portará un manteniment preventiu i registres d’aquest, dels detectors gasos explosius 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX. 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la presència de compressors i de sistema d’aire comprimit. Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els compressors seran objecte de revisions periòdiques. Es deixaran registres d’aquestes revisions. El recipient s’ha de 
sotmetre a les revisions periòdique establertes pel fabricant i exigides per la legislació vigent (Reglamento de Aparatos a 
Presión, R.D. 2060/2008 que fue publicado en el BOE nº 31 de 05/02/09)  
Els compressors i instal•lacions d’aire han de ser revisats cada 10 anys per un  Organismo  Competente en cumplimiento 
de la  ITC - MIE - AP 17 del Reglamento de Aparatos a Presión. La revisió consisteix en sotmetre al compressor a una 
inspecció visual interior i exterior i a una proba de pressió. Tenir en compte que la gradació d’anys en les revisions va 
baixant amb el temps   
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Anualment l’usuari dels recipients d’aire comprimit haurà de netejar interiorment els mateixos amb objecte d’eliminar els 
olis i sutjes produïdes per aquests, revisar els equips de seguretat.        
Si el compressor ha estat retimbrat s’ha de mantenir un registre de revisions i s’ha d’imprimir en la data de la darrera 
revisió a la placa de revisions.   
Recordem que no s’han d’emmagatzemar materials a les rodalies del compresor.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 21- INCENDIS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Risc d’incendi a les instal•lacions degut a la presència de material inflamable, 
equips a pressió o de les instal•lacions en si. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Recordem que cal disposar d’aparells extintors en tot el recinte, han de ser accessibles, a una distància màxima de 15 
metres. En l’interior de les zones està prohibit fumar. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Amb la finalitat de minimitzar el risc d’incendi s’ha de mantenir un escrupulós nivell d’ordre i neteja als llocs de treball. Les 
restes de material inflamable, els draps o papers impregnats d’oli o greixos de fàcil combustió, cal que s’emmagatzemin 
en recipients adequats. L’empresa realitza una correcta classificació i reciclatge dels residus.  
Així mateix cal vetllar per tal que els treballadors mantinguin la roba neta de dissolvents, greixos o qualsevol altre material 
inflamable.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Quan es realitzin tasques de soldadura o altres a on pugui haver-hi projecció de partícules incandescents, es disposarà 
d’un extintor en la zona de treball. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar sobre mètodes de treball segurs:  
- Recordar la prohibició de fumar en el lloc de treball.  
- En la mesura del possible portar la roba de treball neta. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Per absorvir els vessament de productes inflamables no es pot utilitzar serradures  ja que és són altament inflamables, cal 
realitzar-ho amb absorvents específics que es troben al mercat. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de disposar dels elements d’extinció adequats, correctament situats, fàcilment accessibles, i en bon estat 
de manteniment. Segons el que preveu l’article 20 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals caldrà planificar 
l’actuació en cas d’una emergència (incendi, accident).   
  
Els elements d’extinció han de ser fàcilment accessibles i localitzables, cal retirar tots aquells elements que puguin 
dificultar la seva fàcil accessibilitat.  Vetllar per el compliment d’aquestes indicacions.   
Recordem que les sortides d’emergència han de estar habilitades pel seu possible ús.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 21- INCENDIS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En les tasques de càrrega i descàrrega del dipòsit de subproducte o 
d’inflamables. 

Baixa Molt alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Idem risc 20 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 22- CAUSATS PER ÉSSERS VIUS    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Picadures d’insectes o serps Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

La simple picadura d’un insecte o un rèptil no ha de ser perillosa, excepte en aquells treballadors que pateixin al.lèrgies.  
Com a primers auxilis, per norma general, si la picadura és simple, n’hi haurà prou en treure el fibló amb l’ajut d’unes 
pinces desinfectades i aplicar antiinflamatoris locals.  
Si les picadures són múltiples, i hi pot haver perill, s’evacuarà al ferit el més ràpid possible a un centre sanitari. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 23- ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB 
O CONTRA VEHICLES    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Circulació de vehicles per la planta. 
 

Baixa Alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Els treballadors a la roba de treball, haurien de dur elements reflectants. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 
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CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es senyalitzarà amb linies grogues o blanques la zona de circulació i maniobra dels camions que van a realitzar la 
càrrega i la descàrrega  dels contenidor 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 24- ACCIDENTS DE TRÀNSIT    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En els desplaçaments tant en “in itinere” com en  “in mission” 
Desplaçaments en el control dels colectors 

Baixa Alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar als treballadors sobre els riscos i mesures preventives aplicables en les possibles en els 
desplaçaments per anar a buscar els vehicles o a buscar recanvis. 
Es respectarà el codi de circulació, no es sobrepassaran els límits de velocitat establerts i el conductor tindrà en compte 
les característiques i estat de les vies, del vehicle i de les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

A més per prevenir els accidents in itinere i en missió cal tenir en compte:  
Accidents amb vehicle  
•     El vehicle ha d’estar en adequades condicions d’ús, fent especial èmfasi a l’estat de la coberta dels pneumàtics i els 
frens.  
•     Passar les pertinents revisions d’ITV i de manteniment indicades pel fabricant.  
•     Evitar la ingesta d’alcohol, drogues o altres substàncies que puguin alterar el funcionament normal dels sentits o 
produir somnolència. Si es nota son o malestar, aturar el vehicle i descansar.  
•     Conduir respectant el codi de circulació i la senyalització establerta al llarg del recorregut.  
•     Sempre que s’hagi de baixar del vehicle al mig d’una carretera o via pública, caldrà posar-se l’armilla reflectant.  
•     En els recorreguts llargs es recomana efectuar petites aturades cada 2 hores aproximadament.  
Accidents a peu, amb moto o bicicleta  
•     Tan si es condueix moto com bicicleta cal l’ús de casc. Amb la bicicleta, a més, cal dur roba amb elements d’alta 
visibilitat, lluminiscents.  
•     Igual que amb els vehicles, cal respectar el codi de circulació, passant pels llocs establerts, i cal mantenir la moto o 
bicicleta en un correcte estat de funcionament dels elements principals com rodes i frens.  
•     Particularment en el cas de peatons, cal travessar pels passos de cebra i amb semàfors en verd. Una gran part dels 
accidents que sofreixen els peatons és per creuar la via en punts no permesos i creuar amb el semàfor en vermell.  
Mantenir informats als treballadors sobre els riscos i mesures preventives.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 26- ALTRES  Documentació dels equips de 
treball  

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Documentació dels equips de treball Molt baixa Molt baixa Molt baix 5 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 
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- Segons la posada en servei dels equips de treball i la maquinària existent a l’empresa, caldrà disposar de la següent 
documentació.  
a)     Pels equips de posada en servei per primera vegada a la UE amb posterioritat a l’1/1/1995 (R.D. 1435/92):  
-Marcatge CE  
-Declaració de conformitat en llengua de l’usuari  
-Manual d’instruccions en la llengua de l’usuari  
b)     Pels equips de posada en servei per primera vegada a la UE amb anterioritat a l’1/1/1995: Procedir a obtenir el 
document acreditatiu de l’adequació dels equips indicats a normativa tal com s’estableix al RD 1215/97  
Igualment quan l’empresa adquireixi nova maquinària aquesta cal que disposi de la certificació, la declaració de 
conformitat i el manual d’instruccions.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 27- MALALTIES CAUSADES PER AGENTS 
QUÍMICS    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la utilització dels productes químics presents a la planta o a les aigües 
o fangs a tractar 

Baixa Moderada Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal utilitzar equips de protecció individual (guants, ulleres, mascaretes respiratòries) en la utilització de productes 
potencialment contaminants (consultar sempre la fitxa de seguretat) o en la presència de fums de soldadura o de boires 
procedents dels olis de tall o taladrines. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 28.1 - AGENTS FÍSICS - SOROLL    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Soroll produït pels equips de treball i a els diferents instal•lacions de la planta Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es recomana realitzar mesures dels nivells sonors dels diferents llocs de treball. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Segons els resultats de l’estudi de soroll, seguint les recomanacions d’aquest s’utilitzarà protecció auditiva. 
Tot i així es recomana posar a la disposició dels treballadors de la protecció auditiva i que aquests la utilitzin en tasques 
de tall,fressat o bufat on els nivells sonors siguin elevats 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 28.1 - AGENTS FÍSICS - SOROLL    [OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Soroll. Treballs amb equips de treballs Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
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CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar perquè s’utilitzin proteccions auditives durant la manipulació de màquines que generen sorolls elevats, com eines 
portàtils, amoladores, trepants, serres, etc, o bé si està senyalitzat en els pictogrames de seguretat de cada màquina 
 
Cal mantenir un registre del lliurament dels mateixos als treballadors 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 29- MALALTIES CAUSADES PER AGENTS 
BIOLÒGICS    

[OPERARI PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Agents biològics Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Manipulació no deliberada d’agents biològics,  presents en la matèria orgànica i en les aigües residuals 
A més a més dels microorganismes (bacteris, fongs i paràsits), cal tenir en compte la presència d’altres éssers vius tals 
com artròpodes, invertebrats, insectes, rosegadors, , etc. que poden actuar com vectors i transmissors de 
microorganismes i paràsits:  
- Ús, manipulació, emmagatzematge i gestió correcta de guants i altres equips de protecció adequats.  
- Rentat freqüent de les mans abans i després de les tasques. L’ús obligatori de guants no eximeix del rentat de mans.  
- Utilització de roba de treball.  
- Formar / informar als treballadors. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar perquè els treballadors es realitzin les revisisons mèdiques i segueixin les oportunes vacunacions de prevenció de 
possibles malalties, fàcilment contagioses. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 
  



UTE EDAR MONTORNES 

 
 

C032669.034300-02-001-2015-1099-ER-PP SPATC2-ER-PP-1
AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA Pàgina 32/113
 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS – MESURES CORRECTORES / PLANIFICACIÓ PREVENTIVA 
���� SECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - LLOCS 

DE TREBALL 

���� SUBSECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - 

LLOCS DE TREBALL 

���� LLOC DE TREBALL: ADJUNT CAP DE 

PLANTA - PERSONAL LABORATORI                       

���� ACTIVITAT: ADJUNT CAP DE 

PLANTA - PERSONAL LABORATORI 

22  

TREBALLADORS EXPOSATS: 1 DATA AVALUACIÓ : 12/02/2015 TIPUS: Inicial 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
realització de tasques administratives de gestió i control de la planta. Estarà afectada pels riscos generals de les instal·lacions i les 
regulacions que es segueixin a l’accedir a les diferents parts de la planta (dispositius de control, detectors de gasos, zones ATEX,...).  

realització d’anàlisis de les aigües, fangs o altres compostos. Realització de pressa de mostres algunes vegades, seran els mateixos 
riscos descrits en l’operari de procés, també estarà afectat pels riscos generals de la planta al circular per ella (detectors de gasos, 
zones ATEX, etc),  

Part dels riscos que puguin ser derivats de pressa de mostres o d’inspecció de planta seran els mateixos que els d’operador de planta 
o procès. 

 

 
RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Per poder accedir a zones elevades dels estants o prestatgeries Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En el cas que fos necessari utilitzar escales de mà per accedir a partes elevades (prestatgeries, armaris, etc.) cal vetllar 
pel seu bon ús i evitar l’ús d’altres mitjans menys segurs (capses, cadires...) 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 02- CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

A la zona d’oficines posible existencia de cables en zona de pas o cables que 
sobresurtin de la taula de treball. 

Baixa Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es recorda que s’ha de mantenir en tot moment les zones de pas lliures de cables (elèctric, telèfon, etc) aixó com de 
materials que puguin provocar cops o caigudes. 
Si es produexi el vessament accidental d’alguna substància, s’haurà de netejar immediatament per a evistar relliscades i 
caigudes. 
No s’han d’emmagatzemar caixes, arxivadors en zones de pas i en els passadissos del taller. Els passadissos hauran de 
cumplir amb ho disposat en el RD 486/97, en el que es disposa que les zones de circulació han de ser entre 0.80 i 1m. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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RISC DETECTAT: 02- CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Laboratori Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal vetllar per mantenir les superfícies de treball netes i endreçades. Recollir qualsevol petit vessament de forma 
immediata. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 04- CAIGUDA D’OBJECTES PER 
MANIPULACIÓ    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Caiguda d’objectes als peus. Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es vetllarà l’ús de calçat de seguretat o tancat en els treballs en el laboratori així es farà ús de calçat de seguretat quan es 
realitzin tasques en la planta per protegir del risc de caigudes d’objectes. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS    [ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Prestatges Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal evitar l’acumulació de material en les parts elevades per evitar despreniment d’objectes. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 07- XOCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS    [ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Cops amb el mobiliari o amb les instal•lacions Moderada Baixa Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Per evitar cops innecessaris, els calaixos de les taules o armaris arxivadors es tancaran un cop s’hagi accedit a la 
documentació requerida o al material necessari. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS [ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 
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MÒBILS DE LA MÀQUINA    
LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Laboratori, maquinària Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Caldrà formar / informar als treballadors sobre els riscos derivats de la utilització dels equips de treball del laboratori. 
Recordem que els aparells del laboratori han de funcionar amb les seves proteccions col•locades correctament, de forma 
que no es tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni accés als òrgans en moviment. Cal informar i formar als 
treballadors sobre la correcta utilització de les màquines. 
Es realitzarà una comprovació periòdica dels dispositius de seguretat dels que els aparells del laboratori disposen i 
s’enregistraran els resultats. 
Les tasques de manteniment i neteja es realitzaran amb les màquines totalment aturades i per personal que tingui 
coneixements suficients per realitzar-les amb condicions de seguretat. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 09- COPS PER OBJECTES O EINES    [ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Ús d’eines manuals i de material de laboratori, principalment de vidre Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Degut a la utilització d’estris manuals d’oficina com grapadores, cúters, tisores, etc., existeixen diversos riscos derivats de 
la seva utilització:  
- Mentre es treballa, aquests estris poden quedar entre papers i provocar talls, punxades, etc.  
- També poden provocar lesions si s’utilitzen per operacions per les que no han estat dissenyats.  
Per això es convenient seguir les següents recomanacions:  
- Mantenir els estris guardats als calaixos mentre no es facin servir, no deixar-los escampats per sobre la taula després de 
la seva utilització.   
- Protegir els punts de tall en fundes o de forma que no estiguin exposats.  
- No dur estris a les butxaques.  
- Mantenir-los en bones condicions d’ús.  
- Utilitzar-los per les operacions per les que han estat dissenyats. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En el cas que es realitzi una operació que impliqui la utilització de material de vidre, es tindrà en compte, que pot donar 
lloc a talls. Aquests talls poden possibilitar l’entrada de productes químics i biològics en les ferides.  
Abans d’efectuar qualsevol operació amb elements de vidre es revisarà el material a utilitzar, llançant aquelles peces 
d’aspecte dubtós o d’aparença defectuosa. Si s’observen fissures, el material ha de ser descartat.  
Per la manipulació de material de vidre en operacions que puguin comportar la possibilitat de trencament, es recomana 
utilitzar guants adequats. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.1 - SOBREESFORÇOS - MANIPULACIÓ 
MANUAL DE CÀRREGUES    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 
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LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Manipulació de càrregues Molt baixa Moderada Molt baix 5 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Utilitzar els elements d’ajut en la manipulació instal•lats.  
La manipulació manual de les càrregues s’ha de fer de la millor manera possible de forma que repercuteixi en la mínima 
proporció sobre la persona: El pes màxim a manipular per una persona del sexe masculí, en condicions físiques normals 
és de 25 kgs si es fa de forma continuada i pot arribar fins als 40 kgs si es fa esporàdicament i per personal entrenat. En 
el cas de persones tant del sexe femení com joves dels dos sexes, aquests pesos màxims es redueixen a 15 i a 24 kgs 
(manutenció contínua o esporàdica, un 60% dels homes). Ara bé, aquests són pesos màxims admissibles en condicions 
idònies d’altura, agafament, gir, freqüència,...  
Com a indicacions importants es pot assenyalar que les altures de manipulació per minimitzar el risc serien les de per 
sobre el genoll fins a les espatlles. Per manipular pesos a altures superiors a les espatlles ens hem d’enfilar a les escales 
per no sobrepassar aquesta posició dels braços respecte del cos.  
També és molt important manipular els materials el més a prop del cos possible, sense desenganxar els braços del cos.  
No efectuar girs del cos. Es millor moure els peus.  
No efectuar treballs de manipulació amb l’esquena arquejada. L’esquena sempre ha de treballar rectilínia, com una 
columna.  
Per recollir els objectes del terra s’han de utilitzar les cames, doblant-les, agafar l’objecte i aixecar objecte i cos, fent servir 
els músculs de les cames, no els de l’esquena. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.3 - SOBREESFORÇOS - POSTURES 
FORÇADES h.exp. 8    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la realització de treballs amb pantalles de visualització de dades i 
treballs sentats durant part de la jornada laboral.  
La treballadora compagina la tasca amb inspeccions de control a planta. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

El treball assegut amb manteniment de postures durant temps prolongat pot provocar fatiga postural. Evitar estar 
prolongadament en la mateixa postura.   
Alternar els treballs de “posició assentat” a “posició dret”, o bé efectuar descansos periòdics. Les mesures preventives es 
dirigeixen a informar als treballadors dels possibles riscs dorsolumbars i cervicals que es poden ocasionar. 
Han d’instaurar-se canvis d’activitats o pauses al menys 5 minuts cada 45 a 60 minuts en les tasques d’entrada de dades 
i de 10 minuts cada 2 hores en les tasques de diàleg. El treball assegut amb manteniment de postures durant temps 
prolongat pot provocar fatiga postural. 
En les feines amb pantalles de visualització de dades (ordinadors) es complirà el R.D. 488/1997, Condicions mínimes de 
seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. Les qüestions més remarcables 
són:  
Pantalla:  
- Col•locació de forma que eviti reflexos per incidència de la il•luminació tant natural com artificial.  
- L’alçada del monitor està situat a nivell dels ulls (excepte per les persones amb lents progressives que han de col•locar-
se més avall) - Angle  visual entre 10-20ºper sota la horitzontal.  
- Distància visual D= 50 cm.  
Teclat:  
- Altura màxima del teclat: 3 cm.       
- Pendent del teclat: 6-14º  
La taula:  
- Superfície correcta: 120 x 80 cm       
- Altura de la taula: 70-75 cm.   
- Cal disposar d’espai suficient que permeti la col•locació del document a consultar a una alçada i distància similar a la de 
la pantalla. Es pot optar per disposar de portadocuments.  
La cadira:  
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- Alçada del seient ajustable,  
- Respatller amb una suau prominència pel recolzament de la zona lumbar, ajustable en alçada i inclinació  
- Profunditat del seient regulable   
- Cadires dotades amb 5 punts de recolzament sobre el terra. Es recomana que tinguin rodes.        
- Si no hi ha espai suficient en la taula per recolzar adequadament els braços davant el teclat, cal que la cadira disposi de 
recolzabraços.  
 Es dotarà de reposapeus als treballadors que ho sol•licitin. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.4 - SOBREESFORÇ VISUAL - UTILITZACIÓ 
DE PVD Visual h.exp. 8    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la utilització durant tota la jornada laboral de pantalles de visualització 
de dades. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Al concentrar la vista és possible que aparegui fatiga visual. Es recomana que de tant en tant es fixi la vista sobre un punt 
llunyà. Els llocs de treball amb pantalles d’ordinador es situaran de manera que les fonts de llum (fluorescents, finestres, 
etc.) no produeixin enlluernaments directes ni reflexes molests a la pantalla. Es mantindran les pantalles netes de pols 
Així mateix, aquesta pantalla haurà de ser orientable i inclinable a voluntat i necessitats de l’usuari, així com la imatge de 
la mateixa haurà de ser estable, sense fenòmens d’enlluernament, llampecs o altres formes d’inestabilitats.(R.D. 
488/1997, Reglamento sobre Trabajos con PVDs).  
Per a evitar la fatiga visual (picors, somnolència, etc.), es recomana, en la mesura possible, organitzar les tasques de 
manera que s’espaeixi el temps de permanència davant de la pantalla de l’ordinador. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

El nivell d’il•luminació recomanat per al treball amb pantalles de visualització de dades és de500 Lux.  Es recomana que 
la posició de la pantalla sigui perpendicular a  les entrades de llum i a les luminàries per a evitar recomienda que la 
possibles reflexes. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Laboratori i instal·lacions Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Han de realitzar-se revisions periòdiques de l’estat de la instal•lació elèctrica i mantenir-la en condicions de seguretat 
complint la normativa vigent del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les màquines que no estiguin protegides amb 
doble aïllament ( símbol ), disposaran de conductor de seguretat “terra”. El conductor de seguretat ha de tenir continuïtat 
fins a la base de l’endoll. 
En zones molles , es tindrà cura de que les conduccions elèctriques no estiguin en contacte amb la humitat doncs l’aigua 
és conductora de la electricitat i un defecte no detectat de l’aïllament pot ocasionar que la zona molla estigui a la tensió de 
la xarxa i ocasionar un accident. 
Els “allargs” o conduccions elèctriques suplementàries han de tenir sempre el cable de terra connectat als endolls i que 
aquest tingui continuïtat fins al terra de la instal•lació. 
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PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En l’ús de reactius de laboratori Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En la manipulació i ús de productes químics,  cal procurar: 
- En cas de que siguin productes perillosos, cal que vinguin degudament etiquetats i es disposi de la seva fitxa de 
seguretat en el lloc de treball on s’utilitzarà. 
- Es manipularan i aplicaran d’acord amb les instruccions del fabricant. 
- No emmagatzemar producte en recipients que donin confusió sobre el seu contingut real. 
- Els que generin vapors o fums, s’aplicaran en espai ventilat, i si cal s’usarà protecció respiratòria adequada. 
- En general, cal dur guants impermeables i ulleres de protecció. 
 
Mantenir els productes en el seu envàs original. En cas de què es transvasi, cal que també disposi d’etiqueta per conèixer 
quin producte conté, quins riscos presenta i quines mesures preventives li són d’aplicació. En cap cas es passaran a 
recipients que hagin contingut begudes o aliments i que poden ser confosos per altres persones. 
Quan el producte desprengui vapors, es treballarà sota la campana d’extracció. 
Cal vetllar per mantenir la campana de flux laminar en correcte funcionament per evitar la sortida de bioaerosols o vapors 
al tècnic de laboratori.  
 Es recomana realitzar mesures per determinar i avaluar els components d’aquests vapors i comprovar la correcte 
extracció de la campana. 
No pipetejar mai els productes directament amb la boca; les solucions preparades s’etiquetaran correctament i no es 
reutilitzaran envasos per altres productes sense tornar a reetiquetar.  
 Cal fer ús de xucladors mecànics (peres o pi-pumps) per manipular els productes, mai fer-ho amb la boca, establir 
aquesta norma de seguretat. 
Formar i informar de les següents mesures preventives:   
- Està prohibit fumar i ingerir aliments al laboratori. Per beure és preferible la utilització de fonts d’aigua a omplir vasos i 
ampolles.    
- Mai s’utilitzaran recipients de laboratori per contenir begudes o aliments ni es col•locaran productes químics en 
recipients de productes alimentaris. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En l’ús de reactius de laboratori Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En el laboratori es manipulen i es guarden algunes substàncies irritants i corrosives. Les esquitxades als ulls d’aquests 
productes poden derivar en conseqüències greus. Està totalment desaconsellat utilitzar lents de contacte en el laboratori, 
ja que els vapors corrosius o irritants poden dissoldre’s en el líquid llagrimal provocant lesions importants. Per aquells 
treballadors que n’utilitzin es farà ús permanent d’ulleres de protecció. 
Cal que les ulleres de protecció que s’utilitzin al laboratori siguin específiques per treballs amb productes líquids, 
completament estanques i que protegeixin de l’ús d’àcids, bases així com d’agents biològics.  
  
Davant de l’ús de productes especialment agressius, es farà ús de pantalla, davantal i maniguets, realitzant aquestes 
tasques en espais adequats. 
Per evitar contactes accidentals amb substàncies nocives cal que els treballadors facin ús dels equips de protecció 
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individual d’acord al risc del producte (guants de seguretat, ulleres de seguretat ...). 
Cal vetllar perquè al laboratori es porti calçat tancat, roba de treball de cotó que cobreixi especialment els braços,cames i 
el cabell recollit.   
El laboratori disposa de dutxa i renta-ulls, es recorda que aquests han d’estar situats a una distància màxima de 8 metres 
del lloc de treball, de manera que qualsevol esquitxada als ulls pugui ser rentada en menys de 15 segons.   
  
Es vetllarà pel seu bon estat i es realitzaran comprovacions periòdiques del seu funcionament. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 24- ACCIDENTS DE TRÀNSIT    [ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Accidents en itinere i durant la jornada. Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Per a prevenir els accidents in itinere i en missió cal tenir en compte:  
Accidents amb vehicle  
•     El vehicle ha d’estar en adequades condicions d’ús, fent especial èmfasi a l’estat de la coberta dels pneumàtics i els 
frens.  
•     Passar les pertinents revisions d’ITV i de manteniment indicades pel fabricant.  
•     Evitar la ingesta d’alcohol, drogues o altres substàncies que puguin alterar el funcionament normal dels sentits o 
produir somnolència. Si es nota son o malestar, aturar el vehicle i descansar.  
•     Conduir respectant el codi de circulació i la senyalització establerta al llarg del recorregut.  
•     Sempre que s’hagi de baixar del vehicle al mig d’una carretera o via pública, caldrà posar-se l’armilla reflectant.  
•     En els recorreguts llargs es recomana efectuar petites aturades cada 2 hores aproximadament.  
Accidents a peu, amb moto o bicicleta  
•     Tan si es condueix moto com bicicleta cal l’ús de casc. Amb la bicicleta, a més, cal dur roba amb elements d’alta 
visibilitat, lluminiscents.  
•     Igual que amb els vehicles, cal respectar el codi de circulació, passant pels llocs establerts, i cal mantenir la moto o 
bicicleta en un correcte estat de funcionament dels elements principals com rodes i frens.  
•     Particularment en el cas de peatons, cal travessar pels passos de zebra i amb semàfors en verd. Una gran part dels 
accidents que sofreixen els peatons és per creuar la via en punts no permesos i creuar amb el semàfor en vermell. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 26- ALTRES Discomfort tèrmic [ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Discomfort tèrmic. Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Temperatura operativa de confort dins dels rangs:   
- Durant l’estiu de 23 a 26ºC.   
- Durant l’hivern de 20 a 24ºC.   
- Mai excedir els 26ºC.   
- Humitat relativa de l’aire entre el 45 i el 65%.   
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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RISC DETECTAT: 26- ALTRES  [ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Accés a la planta depuradora Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

En l’accés a la planta el treballador estarà afectat pels riscos generals de les instal·lacions i les regulacions que es 
segueixin a l’accedir a les diferents parts de la planta (dispositius de control, detectors de gasos, zones ATEX,...). Part 
dels riscos que puguin ser derivats de pressa de mostres o d’inspecció de planta seran els mateixos que els d’operador 
de planta o procès. 
Serà obligatòria l’ús del calçat de seguretat, portar el detector multiparamètric o el detector de sulfhídric. En aquelles sales 
on els nivells de soroll siguin elevats serà obligatori l’ús de protecció auditiva adient al nivell de soroll. 
En cas de ser obligatori l’ús d’algun altre equip de protecció individual en les zones que s’accedeixi o les feines a realitzar, 
el treballador no accedirà a la zona sense fer-ne ús d’aquest o farà la feina. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 26.5 - ALTRES- FACTORS PSICOSOCIALS 
Fatiga mental 

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Fatiga mental Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Per a evitar o minimitzar aquest risc, es recomana realitzar pauses en funció del requeriment de la tasca que es 
desenvolupa i alternar les tasques a realitzar evitant la possible monotonia de les mateixes. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

S’han d’evitar en lo possible jornades de treball excesives i treballs no planificats o improvistos. Tots els treballadors han 
de disposar dels coneixements suficients i adecuats per a desenvolupar correctament el seu treball. Ha d’existir una 
comunicació fluida entre els companys, així com una coordinació de tasques, evitant que hi hagi persones amb 
sobrecàrrega o subcàrrega. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 29- MALALTIES CAUSADES PER AGENTS 
BIOLÒGICS    

[ADJUNT CAP DE PLANTA - PERSONAL LABORATORI] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Agents biològics Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Manipulació no deliberada d’agents biològics,  presents en la matèria orgànica i en les aigües residuals 
A més a més dels microorganismes (bacteris, fongs i paràsits), cal tenir en compte la presència d’altres éssers vius tals 
com artròpodes, invertebrats, insectes, rosegadors, , etc. que poden actuar com vectors i transmissors de 
microorganismes i paràsits:  
- Ús, manipulació, emmagatzematge i gestió correcta de guants i altres equips de protecció adequats.  
- Rentat freqüent de les mans abans i després de les tasques. L’ús obligatori de guants no eximeix del rentat de mans.  
- Utilització de roba de treball.  
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- Formar / informar als treballadors. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar perquè els treballadors es realitzin les revisisons mèdiques i segueixin les oportunes vacunacions de prevenció de 
possibles malalties, fàcilment contagioses. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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AVALUACIÓ DE RISCOS – MESURES CORRECTORES / PLANIFICACIÓ PREVENTIVA 
���� SECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - LLOCS 

DE TREBALL 

���� SUBSECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - 

LLOCS DE TREBALL 

���� LLOC DE TREBALL: CAP DE PLANTA 

DEPURADORA                       ���� 

ACTIVITAT: CAP DE PLANTA 

DEPURADORA 

33  

TREBALLADORS EXPOSATS: 1 DATA AVALUACIÓ : 12/02/2015 TIPUS: Inicial 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
realització de tasques administratives de gestió i control de la planta. Estarà afectada pels riscos generals de les instal·lacions i les 
regulacions que es segueixin a l’accedir a les diferents parts de la planta (dispositius de control, detectors de gasos, zones ATEX,...). 
Part dels riscos que puguin ser derivats de pressa de mostres o d’inspecció de planta seran els mateixos que els d’operador de planta 
o procès. 

 
RISC DETECTAT: 02- CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL    

[CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

A la zona d’oficines posible existencia de cables en zona de pas o cables que 
sobresurtin de la taula de treball. 

Baixa Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es recorda que s’ha de mantenir en tot moment les zones de pas lliures de cables (elèctric, telèfon, etc) aixó com de 
materials que puguin provocar cops o caigudes. 
Si es produexi el vessament accidental d’alguna substància, s’haurà de netejar immediatament per a evistar relliscades i 
caigudes. 
No s’han d’emmagatzemar caixes, arxivadors en zones de pas i en els passadissos del taller. Els passadissos hauran de 
cumplir amb ho disposat en el RD 486/97, en el que es disposa que les zones de circulació han de ser entre 0.80 i 1m. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 07- XOCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS    [CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Cops amb el mobiliari o estructures Moderada Baixa Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Recordar que els material, productes o arxius s’han de fer de tal manera que no envaeixi zones de pas, o que es deixi un 
espai lliure sense la necessitat de passar per sobre del material o tenir que rodejar-lo. 
S’hauà de complir amb ho disposat en el RD 486/97 sobre llocs de treball, els passadissos de circulació han de tenir entre 
0.8 i 1 m, i l’espai de treball ha de tenir 10m3 per treballador 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 09- COPS PER OBJECTES O EINES    [CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la utilització de tisores, grapadores, cutters, etc Baixa Moderada Baix 4 
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RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Degut a la utilització d’estris manuals d’oficina com grapadores, cúters, tisores, etc., existeixen diversos riscos derivats de 
la seva utilització:   
- Mentre es treballa, aquests estris poden quedar entre papers i provocar talls, punxades, etc.   
- També poden provocar lesions si s’utilitzen per operacions per les que no han estat dissenyats.   
Per això es convenient seguir les següents recomanacions:   
- Mantenir els estris guardats als calaixos mentre no es facin servir, no deixar-los escampats per sobre la taula després de 
la seva utilització.   
- Protegir els punts de tall en fundes o de forma que no estiguin exposats.   
- No dur estris a les butxaques.   
- Mantenir-los en bones condicions d’ús.   
- Utilitzar-los per les operacions per les que han estat dissenyats. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.3 - SOBREESFORÇOS - POSTURES 
FORÇADES h.exp. 8    

[CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la realització de treballs amb pantalles de visualització de dades i 
treballs sentats durant part de la jornada laboral. la treballadora compagina la 
tasca amb inspeccions de control a planta. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

El treball assegut amb manteniment de postures durant temps prolongat pot provocar fatiga postural. Evitar estar 
prolongadament en la mateixa postura.   
Alternar els treballs de “posició assentat” a “posició dret”, o bé efectuar descansos periòdics. Les mesures preventives es 
dirigeixen a informar als treballadors dels possibles riscs dorsolumbars i cervicals que es poden ocasionar. 
Han d’instaurar-se canvis d’activitats o pauses al menys 5 minuts cada 45 a 60 minuts en les tasques d’entrada de dades 
i de 10 minuts cada 2 hores en les tasques de diàleg. El treball assegut amb manteniment de postures durant temps 
prolongat pot provocar fatiga postural. 
En les feines amb pantalles de visualització de dades (ordinadors) es complirà el R.D. 488/1997, Condicions mínimes de 
seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. Les qüestions més remarcables 
són:  
Pantalla:  
- Col•locació de forma que eviti reflexos per incidència de la il•luminació tant natural com artificial.  
- L’alçada del monitor està situat a nivell dels ulls (excepte per les persones amb lents progressives que han de col•locar-
se més avall) - Angle  visual entre 10-20ºper sota la horitzontal.  
- Distància visual D= 50 cm.  
Teclat:  
- Altura màxima del teclat: 3 cm.       
- Pendent del teclat: 6-14º  
La taula:  
- Superfície correcta: 120 x 80 cm       
- Altura de la taula: 70-75 cm.   
- Cal disposar d’espai suficient que permeti la col•locació del document a consultar a una alçada i distància similar a la de 
la pantalla. Es pot optar per disposar de portadocuments.  
La cadira:  
- Alçada del seient ajustable,  
- Respatller amb una suau prominència pel recolzament de la zona lumbar, ajustable en alçada i inclinació  
- Profunditat del seient regulable   
- Cadires dotades amb 5 punts de recolzament sobre el terra. Es recomana que tinguin rodes.        
- Si no hi ha espai suficient en la taula per recolzar adequadament els braços davant el teclat, cal que la cadira disposi de 
recolzabraços.  
 Es dotarà de reposapeus als treballadors que ho sol•licitin. 
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PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.4 - SOBREESFORÇ VISUAL - UTILITZACIÓ 
DE PVD Visual h.exp. 8    

[CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la utilització durant tota la jornada laboral de pantalles de visualització 
de dades. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Al concentrar la vista és possible que aparegui fatiga visual. Es recomana que de tant en tant es fixi la vista sobre un punt 
llunyà. Els llocs de treball amb pantalles d’ordinador es situaran de manera que les fonts de llum (fluorescents, finestres, 
etc.) no produeixin enlluernaments directes ni reflexes molests a la pantalla. Es mantindran les pantalles netes de pols 
Així mateix, aquesta pantalla haurà de ser orientable i inclinable a voluntat i necessitats de l’usuari, així com la imatge de 
la mateixa haurà de ser estable, sense fenòmens d’enlluernament, llampecs o altres formes d’inestabilitats.(R.D. 
488/1997, Reglamento sobre Trabajos con PVDs).  
Per a evitar la fatiga visual (picors, somnolència, etc.), es recomana, en la mesura possible, organitzar les tasques de 
manera que s’espaeixi el temps de permanència davant de la pantalla de l’ordinador. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Al concentrar la vista és possible que aparegui fatiga visual. Es recomana que de tant en tant es fixi la vista sobre un punt 
llunyà. Els llocs de treball amb pantalles d’ordinador es situaran de manera que les fonts de llum (fluorescents, finestres, 
etc.) no produeixin enlluernaments directes ni reflexes molests a la pantalla. Es mantindran les pantalles netes de pols 
Així mateix, aquesta pantalla haurà de ser orientable i inclinable a voluntat i necessitats de l’usuari, així com la imatge de 
la mateixa haurà de ser estable, sense fenòmens d’enlluernament, llampecs o altres formes d’inestabilitats.(R.D. 
488/1997, Reglamento sobre Trabajos con PVDs).  
Per a evitar la fatiga visual (picors, somnolència, etc.), es recomana, en la mesura possible, organitzar les tasques de 
manera que s’espaeixi el temps de permanència davant de la pantalla de l’ordinador. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

El nivell d’il•luminació recomanat per al treball amb pantalles de visualització de dades és de500 Lux.  Es recomana que 
la posició de la pantalla sigui perpendicular a  les entrades de llum i a les luminàries per a evitar recomienda que la 
posicbles reflexes. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Instal•lació elèctrica i ús d’equips electrònics. Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es recomana portar a terme un manteniment periódic de la instal•lació elèctrica del centre que serà realitzada per 
personal especialitzat i conforme a ho disposat en el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i en les seves Instruccions 
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Tècniques Complementàries. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Contactes elèctrics. S’haurà de comprobar el bon funcionament dels diferencials (un cop al mes), per això, només s’ha de 
pulsar el botó test i comprobar que el diferencial salta. El cuadre de distribució elèctrica haurà de mantenir-se aïllat amb la 
tapa corresponent, i aquesta es mantindrà sempre tancada, per a evitar l’acces lliure i el risc de contacte elèctric directe. 
A més a més, s ‘ha de senyalitzar el risc de contacte elèctric. Recordem que no s’ha d’abusar de les presses múltiples, 
lladres, i que els allargos han de ser utilitzats només en moments puntuals. A més a més, s’ha de vigilar que els endolls 
estiguin dotats de la pressa de terra per a mantenir aquesta protecció per a màquines i persones. També es comprobarà 
periòdicament l’estat dels cables i circuits de les màquines utilitzades. Els cables no tenen que presentar cap 
deteriorament de l’aïllament, habent-se de retirar i substuir els cables que s’observen que hagin perdut dit aïllament. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 21- INCENDIS    [CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Evacuació. Baixa Molt alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació que hi accedeixen, no han d’estar obstruïdes per cap 
objecte de manera que puguin ser utilitzades sense impediments en qualsevol moment.    
   
En cas de perill, els treballadors han de poder evacuar tots els llocs de treball ràpidament i en condicions de màxima 
seguretat.    
    
Les portes situades en els recorreguts de les vies d’evacuació han d’estar senyalitzats de manera adequada. 
 
Les sortides d’emergència i els recorreguts d’evacuació han d’estar conforme al RD 485/97. Les senyals seran visibles en 
tot moment des de qualsevol punt de l’empresa, inclús davant un tall de fluid elèctric, fent servir il•luminació addicional 
(il•luminació d’emergència) o senyalització fotoluminiscent. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 21- INCENDIS    [CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Mitjans de lluita contra incendis. Baixa Molt alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es recorda que hi ha d’haver un extintor accessible a un màxim de 15 m de recorregut des de qualsevol punt del centre 
de treball, situant la part més alta de l’extintor a una alçada màxima de 1,70 m del terra i aquests han d’estar senyalitzats.   
    
Els extintors hauran de ser revisats cada 3 mesos per comprovar la bona accessibilitat, bon estat de conservació, el bon 
estat de càrrega, etc., cada any hauran de recarregar-se i cada 5 anys de retimbrar-se. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 24- ACCIDENTS DE TRÀNSIT    [CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a desplaçament a l’empresa. Desplaçaments in itinere o in mission Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar als treballadors sobre els riscos i mesures preventives aplicables en els possibles desplaçaments 
per tal de prevenir els accidents in itinere i en missió:  
  
- Accidents amb vehicle:  
• El vehicle ha d’estar en adequades condicions d’ús, fent especial èmfasi a l’estat de la coberta dels pneumàtics i els 
frens.  
• Passar les pertinents revisions d’ITV i de manteniment indicades pel fabricant.  
• Evitar la ingesta d’alcohol, drogues o altres substàncies que puguin alterar el funcionament normal dels sentits o produir 
somnolència. Si es nota son o malestar, aturar el vehicle i descansar.  
• Conduir respectant el codi de circulació i la senyalització establerta al llarg del recorregut.  
• Sempre que s’hagi de baixar del vehicle al mig d’una carretera o via pública, caldrà posar-se l’armilla reflectant.  
• En els recorreguts llargs es recomana efectuar petites aturades cada 2 hores aproximadament.  
  
Accidents a peu, amb moto o bicicleta:  
• Tan si es condueix moto com bicicleta cal l’ús de casc. Amb la bicicleta, a més, cal dur roba amb elements d’alta 
visibilitat, luminiscents.  
• Igual que amb els vehicles, cal respectar el codi de circulació, passant pels llocs establerts, i cal mantenir la moto o 
bicicleta en un correcte estat de funcionament dels elements principals com rodes i frens.  
• Particularment en el cas de peatons, cal travessar pels passos de zebra i amb semàfors en verd. Una gran part dels 
accidents que sofreixen els peatons és per creuar la via en punts no permesos i creuar amb el semàfor en vermell.  
  
Mantenir informats als treballadors sobre els riscos i mesures preventives.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 26- ALTRES  Discomfort tèrmic  [CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Discomfort tèrmic. Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Temperatura operativa de confort dins dels rangs:   
- Durant l’estiu de 23 a 26ºC.   
- Durant l’hivern de 20 a 24ºC.   
- Mai excedir els 26ºC.   
- Humitat relativa de l’aire entre el 45 i el 65%.   
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 26- ALTRES    [CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Accés a la planta depuradora Moderada Moderada Baix 4 
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RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

En l’accés a la planta el treballador estarà afectat pels riscos generals de les instal·lacions i les regulacions que es 
segueixin a l’accedir a les diferents parts de la planta (dispositius de control, detectors de gasos, zones ATEX,...). Part 
dels riscos que puguin ser derivats de pressa de mostres o d’inspecció de planta seran els mateixos que els d’operador 
de planta o procès. 
Serà obligatòria l’ús del calçat de seguretat, portar el detector multiparamètric o el detector de sulfhídric. En aquelles sales 
on els nivells de soroll siguin elevats serà obligatori l’ús de protecció auditiva adient al nivell de soroll. 
En cas de ser obligatori l’ús d’algun altre equip de protecció individual en les zones que s’accedeixi o les feines a realitzar, 
el treballador no accedirà a la zona sense fer-ne ús d’aquest o farà la feina. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 26.5 - ALTRES- FACTORS PSICOSOCIALS  
Fatiga mental  

[CAP DE PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Fatiga mental Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Per a evitar o minimitzar aquest risc, es recomana realitzar pauses en funció del requeriment de la tasca que es 
desenvolupa i alternar les tasques a realitzar evitant la possible monotonia de les mateixes. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

S’han d’evitar en lo possible jornades de treball excesives i treballs no planificats o improvistos. Tots els treballadors han 
de disposar dels coneixements suficients i adecuats per a desenvolupar correctament el seu treball. Ha d’existir una 
comunicació fluida entre els companys, així com una coordinació de tasques, evitant que hi hagi persones amb 
sobrecàrrega o subcàrrega. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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AVALUACIÓ DE RISCOS – MESURES CORRECTORES / PLANIFICACIÓ PREVENTIVA 

���� SECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - LLOCS 

DE TREBALL 

���� SUBSECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - 

LLOCS DE TREBALL 

���� LLOC DE TREBALL: ENCARREGAT 

MANTENIMENT A PLANTA 

DEPURADORA                       ���� 

ACTIVITAT: ENCARREGAT 

MANTENIMENT A PLANTA 

DEPURADORA 

44  

TREBALLADORS EXPOSATS: 2 DATA AVALUACIÓ : 12/02/2015 TIPUS: Inicial 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
Encarregat de manteniment preventiu i correctiu de tots els equips i instal·lacions de l’EDAR (bombes, centrifugues, premses, reixes, ...) Supervisió, 
comprobació i verificació dels equips de planta i el seu correcte funcionament i estat. 

Realització de tasques de manteniment en zones ATEX, espais confinats, treballs de soldadura, treballs en alçada, etc. 

En la majoria de tasques que realitzi farà falta la presència del recurs preventiu 

Es tindran en compte en aquest lloc de treball els riscos existents a les instal·lacions, i les mesures preventives que afecten a aquestes, us de 
proteccions individuals, detectors de gasos, tasques en zones ATEX, etc 

 
RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Utilització d’escales manuals i escales de gat. Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   SI DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

-Pels treballs amb escales de mà, establir procediments/norma de treball amb les següents indicacions mínimes:  
Comprovar el bon estat i col.locació de l’escala de mà: elements de recolzament i subjecció necessaris  
  
No realitzar transport o manipulació de càrregues per o des de l’escala de mà quan pel seu pes i dimensions pugui 
comprometre la seguretat del treballador. Utilitzar mitjans mecànics.  
  
En treballs des de l’escala amb les dues mans, de manera que no es pugui agafar amb les mans, es disposarà d’un 
cinturó de subjecció que permeti tirar enrera i treballar en posició estable i a més, un dispositiu anticaigudes compost 
d’arnès i lligat a un punt fix de l’estructura.  
- Sempre que s’utilitzin escales manuals, tant per accedir a una plataforma de treball, com per accedir a un punt en 
concret i d’una certa alçada, aquestes estaran en correcte estat d’estabilitat, tindran recolzaments antilliscants a la base i 
s’usaran de forma correcta :  
  
Sobrepassaran  en 1,0 metre el nivell del punt d’arribada.  
L’escala estarà travada a la seva part superior preferentment i a l’inferior tindrà materials antilliscants.   
Cal pujar i baixar de cara a l’escala.  
No es pujarà, per l’escala, pesos excessius.   
No s’utilitzarà l’escala per més d’una persona al mateix temps.  
  
-En escales de tisora, cal comprovar que disposin de cadena o cable de seguretat, que impedeixi la seva obertura.  
 
Quan es realitzin tasques a les arquetes, es baixarà sempre per les escales de gat lligats amb l’arnès que estarà lligat al 
tripode per a poder treure els treballadors en cas de que fes falta degut a ser un espai confinat. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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RISC DETECTAT: 02- CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la presència de materials, cables, olis pel terra de la planta o degut a 
falta d’ordre i neteja, terres irregulars 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per un estat d’ordre i neteja constant dels llocs de treball i instal.lacions.  
És necessari col.locar els cables ( elèctrics, conduccions aire,…) de forma que no es trobin en mig de zones de pas, 
evitant així el risc d’entrebancades i caigudes.  
Vetllar per l’ús de calçat de seguretat amb sola antilliscant.    
En cas de caiguda d’olis o altres líquids, immediatament s’haurà de netejar de la manera adecuada. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Manteniment correctiu i preventiu de l’estat del terra dels terres de la planta. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Augmentar els nivells d’ordre i neteja per acumulació de material, restes de productes i material divers.   
-     Emmagatzemar el material de forma ordenada, disposant de postades o similar. Eliminar allò que sigui innecessari.   
-     Condicionar els mitjans per col.locar i guardar els productes i materials emprats.   
-     Afavorir l’ordre i la neteja.   
-     Eliminar ràpidament del lloc de treball les taques de productes relliscosos o que puguin contaminar l’ambient.   
-     Al finalitzar qualsevol treball col.locar les eines i equips en el seu lloc específic i eliminar els desperdicis, taques, 
residus, etc.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal mantenir, en tot moment, l’ordre i la neteja. Posarem especial atenció en tenir neta la zona on s’hagi de treballar.  
Les eines i material que no s’utilitzi per l’operació s’han d’endreçar en un lloc adequat. No es deixaran a les zones de pas 
Vigilar també amb les restes de poda. 
Cal mantenir uns nivells d’iluminació adequats i suficients per la realització de les feines. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Els treballadors portaran de forma obligatòria calçat de seguretat amb la puntera reforçada i el turmell protegit.  
Aquest calçat haurà de protegir i ser resistent contra cops, talls, del fred i de la humitat. La sola serà antilliscant, però que 
no acumuli fang. 
L’empresa ha de vetllar pel seu ús, i mantenir un registre del seu lliurament. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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RISC DETECTAT: 03- CAIGUDA D’OBJECTES PER DESPLOM  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

A la zona on hi hagi estanteries a la planta Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’emmagatzamatge en condicions de seguretat:    
-Els objectes emmagatzemats no han de sobresortir dels prestatges.  
-Els objectes pesats s’emmagatzemaran a les zones baixes i els lleugers a les zones elevades.  
- Cal assegurar l’estabilitat i resistència de les estanteries (aferrades entre elles, al terra o a les parets..) Cal substituir els 
prestatges quan presentin signes de deteriorament o deformacions.   
 Formar i informar als treballadors sobre la forma correcte d’emmagatzemar material.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 04- CAIGUDA D’OBJECTES PER 
MANIPULACIÓ  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la realització de treballs a la planta, risc de cops o de caiguda de materials 
als peus. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

És obligatori l’ús de calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant.   
Senyalitzar l’obligació d’ús de calçat de seguretat. 
Vetllar per l’ús permanent de calçat de seguretat amb puntera reforçada.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 04- CAIGUDA D’OBJECTES PER 
MANIPULACIÓ  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilizació de les grues o ternals presents a les instal•lacions. Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de calçat de seguretat amb puntera reforçada durant la manipulació de la grua. 
Ús de casc de seguretat. 
Ús de guants de protecció mecànica 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilizació de les grues o ternals presents a les instal•lacions. Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
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CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa disposa de ternals i de cullera bivalva. Tot i que aquest ens ajuda a minvar el risc de sobreesforç, es recorda a 
l’empresa que és molt important el manteniment periòdic del mateix i enregistrar els resultats, doncs una caiguda d’una 
càrrega suspesa, al ésser manipulades, ens pot causar un accident molt greu. Per tant es recomana contractar el servei 
de manteniment dels ternals a una empresa especialitzada. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En cas de dur la càrrega elevada es recomana utilitzar casc de seguretat per evitar cops amb la càrrega transportada. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Cal que el ganxo de suspensió disposi del corresponent pestell de seguretat. Ens hem d’assegurar que, tant el ganxo com 
el pestell sempre estiguin en les condicions adequades per a la seva utilització. En cas contrari no utilitzarem la grua 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les cadenes, eslingues i bragues s’han de guardar en un lloc adequat perquè es mantinguin en bons estat.    
Cal senyalitzar les cadenes, eslingues i bragues amb la càrrega màxima d’utilització i la data de posada en servei.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de vetllar perquè els elements de seguretat i els elements de suspensió del pont grua (les cadenes, 
eslingues i bragues especialment) utilitzats estiguin en bon estat. 
Els cables del pont grua (suspensió, distribució…) han d’estar sempre en òptimes condicions per a ésser utilitzats. 
Es recorda a l’empresa que tant sols els operaris formats i autoritzats poden manipular el pont grua. L’empresa ha de 
vetllar perquè aquest fet es compleixi. A tal efecte cal formar i informar als operaris del correcte funcionament del mateix. 
Posarem especial atenció en la utilització de les bragues, cadenes i elements de suspensió en general. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

A l’aixecar una càrrega es comprovarà que està equilibrada per tal d’evitar despreniments de la mateixa en la seva 
manipulació.   
   
La precipitació de la càrrega pot donar-se per fallada al circuit hidràulic, frens, etc. per xoc de les càrregues o de l’extrem 
de la ploma contra un obstacle, per ruptura de cables o altres elements auxiliars (ganxos, politges, etc) i per enganxat 
deficientment realitzats. El ganxo de la grua disposarà del pestell de seguretat en bon estat.   
   
Als casos no sotmesos a Reglamentacions específiques, la substitució dels cables haurà d’efectuar-se a l’apreciar:    
-Ruptura d’un cordó   
-Formació de nusos.   
-Quan la pèrdua de secció d’un cordó del cable, degut a la ruptura dels seus filferros visibles en un pas del cablejat arribi 
al 40% de la secció total del cordó.   
-Quan la disminució del diàmetre del cable en un punt qualsevol del mateix arribi al 10% als cables dels cordons o del 3% 
als cables tancats.   
-Quan la pèrdua de secció efectiva, per ruptura de filferros visibles, en dues passades de cablejat arribi al 20% de la 
secció total.    
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Les càrregues de forma allargada es subjectaran amb eslingues dobles per evitar que puguin caure per lliscament. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Manteniment de les grues o ternals Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Revisió i comprovació prèvia abans d’iniciar l’operació diària del pont grua:  
- Limitadors de carrera.   
- Frens.   
- Dispositius de parada de emergència.   
- Cables i cadenes.   
- Ganxo i pestell de seguretat.   
- Els altres sistemes d’elevació.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Realitzar el manteniment conforme a les prescripcions donades pel fabricant. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 06- PETJADES SOBRE OBJECTES  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En treballs per la planta Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de calçat de seguretat durant totes les feines. Serà calçat de seguretat amb plantilla antiperforacions 
Vetllar també perquè la zona de treball estigui en tot moment el màxim d’ordenada i neta possible. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 07- XOCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Cops contra estanteries, maquinària fixe, materials, etc en zones de pas Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Cal protegir i senyalitzar amb franges obliqües grogues i negres, tots els punts sortints que es trobin a una alçada inferior 
a 2,5 metres. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 
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Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la gran presència de màquines, tot i que la majoria disposen de 
sistemes d’aturada d’emergència i proteccions. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Aquests resguards o dispositius de seguretat han d’estar associats al 
funcionament de les màquines de forma que si no estan col.locades les màquines no funcionen.  Recordem que en tot 
tipus de màquines han de  funcionar amb les seves proteccions col.locades correctament, de forma que el treballador no 
tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni accés als òrgans en moviment. Totes aquelles intervencions en 
l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta aturada i desconnectada 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Tota maquinària que no disposi de marcatge CE, haurà de complir amb el disposat al RD 1215/97 de 18 de julio por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Falta de protecció en elements de les màquines centrifugues o altres equips on 
es realitzi el manteniment 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Totes les màquines hauran de disposar de sistemes d’aturada d’emergència o d’enclavament de l’equip. 
Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Recordem que en tot tipus de màquines han de  funcionar amb les seves 
proteccions col.locades correctament, de forma que el treballador no tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni 
accés als òrgans en moviment. Totes aquelles intervencions en l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta 
aturada i desconnectada, i comprovant que no tinguin energies residuals 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de les grues o ternals 
 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
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CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Si es produís un tall del subministrament elèctric, el gruista posarà tots els comandaments en posició de repòs (zero) per 
evitar la seva posada en marxa intempestiva al reanudar-se el subministrament d’energia. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de totes les màquines presents a la planta Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Recordem que en tot tipus de màquines han de  funcionar amb les seves 
proteccions col.locades correctament, de forma que el treballador no tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni 
accés als òrgans en moviment. Totes aquelles intervencions en l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta 
aturada i desconnectada. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

S’establirà un pla de manteniment de les màquines amb una comprovació periòdica dels dispositius de seguretat dels que 
aquestes disposen (portes, tapes, parades emergència, finals de carrera, etc.) i s’enregistraran els resultats. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es recorda a l’empresa però que cal formar i informar als treballadors en la manera correcte d’utilitzar les màquines  
El personal ha d’estar informat i format per la utilització de eines i màquines que s’utilitzen en aquesta zona.   
Cal formar-los i informar-los sobre les següents mesures correctores en l’ús d’eines manuals:  
- Ús de les eines per la finalitat per la que han estat dissenyades.   
- Les eines que han de tallar, han d’estat ben esmolades 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar sobre les següents mesures preventives:  
- Les màquines es mantindràn aturades mentres no s’utilitzin.  
- Les tasques de manteniment i neteja es realitzaran amb la màquina totalment aturada i per personal que tingui 
coneixements suficients per realitzar-les amb condicions de seguretat. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les màquines que es troben fora d’ús és necessari que es retirin de les instal.lacions i mentrestant cal desconnectar-les 
de qualsevol font d’alimentació i senyalitzar com a “màquina fora d’ús” 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 09- COPS PER OBJECTES O EINES  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització dels ternals i la cullera bivalva Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de guants de seguretat contra talls, durant la manipulació i preparació de les càrregues a manipular amb el 
ternal. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Quan no s’utilitzi la grua, el ganxo es deixarà fora de les zones de pas i a una alçada de 4 metres (aprox.) 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Utilització de casc de seguretat. Vetllar per la seva utilització 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 09- COPS PER OBJECTES O EINES  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la manipulació de residus, materials i eines. Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de guants de protecció mecànica en la realització d’aquelles tasques amb elements que puguin tallar, 
erosionar... 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

S’usen cutters  o cutxilles pel tall dels fleixos dels paquets, cal preveure l’adquisició de cutters de seguretat (retràctils). 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal retirar els encenalls mitjançant un utillatge o un raspall. No fer-ho amb les mans, encara que es portin guants. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 10- PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O 
PARTÍCULES    

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 
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En la utilització de maquinària portàtil o en les diferents màquines de l’empresa 
a on es realitzin tasques de tall, fresat, perforació, etc. existeix el risc de 
projecció de de fragments o de partícules,  
així mateix també existeix en tasques amb la pistola d’aire comprimit, carchers, 
manipulació de productes químics,etc 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En les màquines portàtils, taladres, radials, treballs de neteja amb aire comprimit i en aquelles màquines que es puguin 
originar projecció de fragments i/o partícules es obligatori l’ús d’ulleres de protecció personal contra impactes.   
Cal senyalitzar aquesta obligació.  
Els treballs de curta durada no estan eximits d’aquesta obligació. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de la protecció ocular en aquelles operacions amb risc de projeccions i/o partícules, ús de la, taladre 
vertical, desengreix de peces, ús de l’equip a pressió, 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En els treballs de neteja amb aire comprimit i en aquelles feines que es puguin originar projecció de fragments i/o 
partícules (picat amb martell, utilització de la mola…) és obligatori l’ús d’ulleres de protecció.   
  
Els treballs de curta durada no estan eximits d’aquesta obligació. Per la pràctica generalitzada de neteja per aire 
comprimit s’ha d’utilitzar ulleres antiprojeccions.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE 
OBJECTES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització del ternals Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Atrapaments entre la grua i parts fixes de l’estructura per no mantenir la distància en relació a objectes fixes o realitzar 
treballs de manteniment amb la grua en marxa.   
  
Disposar dels següents elements de seguretat:  
- Finals de carrera i topalls de resistència suficient en els extrems dels camins de rodadura del carro i del pont.  
- Sistema de frenat en el pont grua per retenir qualsevol moviment vertical de la càrrega.  
- Dispositiu final de recorregut vertical d’elevació.  
- Les politges hauran de tenir un guardacables per impedir la sortida del cable de la seva canal havent d’utilitzar-se un 
limitador de càrrega de tarat entre el 10-15% de la càrrega màxima permesa. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE 
OBJECTES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Falta de marcatge CE i de paro d’emergència Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Totes les màquines hauran de disposar de sistemes d’aturada d’emergència o d’enclavament de l’equip. 
Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Recordem que en tot tipus de màquines han de  funcionar amb les seves 
proteccions col.locades correctament, de forma que el treballador no tingui accés a les zones de possibles atrapaments ni 
accés als òrgans en moviment. Totes aquelles intervencions en l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta 
aturada i desconnectada. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE 
OBJECTES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de les diferents màquines presents a la planta Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal vetllar per tal que la roba de treball sigui ajustada al cos, les mànigues cenyides als canells mitjançant gomes 
elàstiques i no botons.   
   
Els treballadors no han d’utilitzar anells, rellotges, braçalets, cadenes al coll o altres objectes similars doncs poden produir 
l’atrapament amb la màquina.   
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Cal incloure en el pla de manteniment la comprobació dels elements i dispositius de seguretat de la maquinària (parades 
emergència, dispositius de bloqueig dels elevadors,  finals de carrera...) 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les parts en moviment i de transmissió de les màquines han d’estar protegides, de forma que el treballador no tingui 
accés en aquestes parts de la màquina. Recordem que en tot tipus de màquines han de funcionar amb les seves 
proteccions col.locades correctament. Totes aquelles intervencions en l’interior de la màquina es realitzaran amb aquesta 
aturada i desconnectada.  
Els resguards tenen que impedir l’accés a zones perilloses . Els resguards aturaran les maniobres perilloses abans de 
que es tingui accés a  aquestes zones. Els resguards tenen que ser de fabricació sòlida i resistent. Els resguards no han 
d’ocasionar riscos suplementaris. No pot ser possible anul.lar o posar fora de servei fàcilment els resguards  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar als treballadors sobre la prohibició d’anul.lar resguards o dispositius de seguretat de les màquines. 
En cas de detectar qualsevol mal funcionament, comunicar-ho al superior jeràrquic. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.1 - SOBREESFORÇOS - MANIPULACIÓ 
MANUAL DE CÀRREGUES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Manipulació de pesos voluminosos Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar als treballadors sobre la tècnica correcta per la manipulació manual de càrregues:  
-Pesos inferiors a 25 kg. en homes i 15 kg. per dones.  
-Pes prop del cos i esquena recta, doblar les cames i aixecar utilitzant els muscles de les cames.   
  
Informar i incloure en les normes de seguretat.  
Es disposa de transpaletes  manuals, carretilles manuals i pont grua per a la manipulació de materials 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 13.3 - SOBREESFORÇOS - POSTURES 
FORÇADES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Adopció de postures forçades en la realització de les tasques. Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Informar sobre els riscos i mesures preventives per paliar els efectes de les postures forçades:  
- Intentar no romandre massa estona en posicions incorrectes com poden ser esquena doblada, agenollat, treballs per 
sobre el cap...  
- Efectuar descansos periòdics.   
- Exercicis compensatoris.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 14- EXPOSICIÓ A TEMPERATURES 
EXTREMES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Realització de treballs a l’exterior Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

EN AMBIENTS FREDS:  
Utilitzar peces protectores (roba, guants,..) suficients i adequats per al nivell de fred i activitat.  
El treballador haurà de tenir opció de resguardar-se en zones de subministrament extern de calor. 
Ajustar els períodes de treball / descans.  
Procurar una dieta equilibrada i el subministrament d’aigua o begudes calentes. Evitar el consum d’alcohol, cafeïna i 
nicotina (pels seus efectes diürètics i circulatoris).  
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Precaució especial en treballadors d’edat avançada o amb problemes circulatoris. 
 
EN AMBIENTS CALOROSOS:  
Utilitzar roba de treball transpirable i peces protectores adequades (ulleres, cremes).  
Habilitar zones cobertes o d’ombra.  
Dieta equilibrada i subministrament d’aigua i sucs de forma abundant. Evitar el consum d’alcohol, cafeïna i nicotina (pels 
seus efectes diürètics i circulatoris). Precaució especial en treballadors obesos o amb problemes cardiovasculars. 
 
EXPOSICIÓ A LA RADIACIÓ SOLAR: Les principals mesures a adoptar per a minimitzar l’exposició a la radiació solar 
són:  
- Roba de treball de teixits tupits i barret o gorra 
Per augmentar el grau de protecció poden aplicar-se cremes solars a la pell exposada. Quan es treballi en terrenys 
nevats o zones de molt sol també és necessari utilitzar ulleres, guants i cremes que protegeixin de les radiacions 
ultraviolades.  
- Períodes de descans. S’han d’instaurar uns cicles obligatoris de treball i descans. Serà necessari que disposin d’ombres 
i se’ls ha de proporcionar totes les mesures protectores necessàries abans indicades.  
- Informació als treballadors sobre els riscos a curt termini i a llarg termini per exposició a la radiació solar. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Els treballadors disposaran de guants, botes, roba de treball adaptada a les condicions ambientals segons l’època de 
l’any (impermeable, d’abric, estiu, etc) 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 15- CONTACTES TÈRMICS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Contacte amb peces calentes o amb instal•lacions que desprenguin calor Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En tots aquells conductes, materials, parts de maquinària que puguin tenir temperatura elevada, deixar reposar fins que 
no hi hagi energia residual tèrmica o utilitzar guants de protecció tèrmica. Si és desconeix si té temperatura o no, sempre 
utilitzar els guants. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de les diferents màquines Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les màquines que no estiguin protegides amb doble aïllament disposaran de conductor de seguretat “terres”. Aquest 
element de seguretat ha de tenir continuitat per tant cal assegurar que no queda interromput a la base de l’endoll.   
En totes les feines a on hi hagi la generació de gasos, pols o vapors explosius o inflamables cal que es faci ús de portàtils 
amb tensió de seguretat de 24 volts o en el seu defecte amb un transformador aïllador de circuits.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització de la instal•lació elèctrica  de la planta (CCM’s) i les diferents 
màquines presents , existeix el risc elèctric per contacte directe o indirecte. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les instal•lacions elèctriques no més seran manipulades pel personal autoritzat i especialitzat.  
Es recorda a l’empresa que cal realitzar revisions de les instal•lacions elèctriques periòdicament, tal i com estableix el 
Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, i enregistrar els resultats.  
  
La instal•lació elèctrica del pont grua, entre d’altres aspectes, cal destacar:  
- Ha de disposar d’un interruptor general de desconnexió omnipolar, de fàcil accés que no pugui connectar-se de forma 
involuntària o accidental.  
- Ha de disposar de protecció contra sobre intensitats segons indica ITC-BT 22 del REBT (Reglament electrotècnic de 
baixa tensió). 
- Ha de disposar de protecció contra sobre tensions, segons indica  la ITC-BT 23 del REBT. 
-Tota la instal•lació ha d’estar protegida contra contactes directes i indirectes, segons la ITC-BT 24 del REBT. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Durant les operacions de reparació senyalitzarem la operació i/o posarem un candau en l’interruptor general, o en seu 
defecte, traurem els fusibles.  
Informar als treballadors.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

El funcionament dels interruptors diferencials cal que es provin de forma periòdica (polsar el botó de “test” una vegada al 
mes). Aquesta maniobra no sols permet detectar diferencials avariats sinó que evita que els contactes puguin quedar 
soldats). 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Els cables no es repararan amb cinta aïllant, aquest tipus de reparació no estan permesos, han de ser substituïts per un 
electricista en la seva totalitat. Vetllar pel correcte estat del cablejat.  
Incloure en el pla de manteniment una comprobació periòdica de l’estat del cablejat.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

- La instal.lació elèctrica haurà de ser resistent als cops, aigua i hidrocarburs. L’enllumenat estarà protegit preferentment 
amb vidre esmerilat.  
- Utilitzar enrolladors amb endolls múltiples.  
- Treballar amb tensió de seguretat en les màquines portàtils i làmpares d’enllumenat portàtils  
- Protegir els quadres generals i de distribució amb disjuntors de potència automàtics.  
- Protegir la instal.lació elèctrica muntant elements antideflagrants en quadre, cablejat i interruptors.  
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- - El funcionament dels interruptors diferencials cal provar-se periòdicament  
- Recordem la necessitat d’efectuar revisions periòdiques (anuals) de l’estat dels conductors, aquells que estiguin 
encintats o amb l’aïllament deteriorat, cal substituir-los.  
- Cal també comprovar la continuïtat de la línia de protecció de les màquines i la línia de terres de la instal.lació.  
- Les màquines que no estiguin protegides amb doble aïllament disposaran de conductor de seguretat de presa de terres. 
Aquest conductor de seguretat  ha de tenir continuïtat a la base de l’endoll  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Utilització de les banquetes aïllants o estores aïllants. 
Utilització de guants dielèctrics adients a la tensió existent. 
Guants i manoples aïllants:   (complir UNE-EN 50237) 
    Classe        Tensió máxima de la xarxa Us(valor eficaç) Color símbol 
- Clase 00 -          500 V  - Beige   
- Clase  0  -         1000V  - Vermell 
- Clase  1  -         7500V  - Blanc 
- Clase  2  -       17000V  - Groc 
- Clase  3  -       26500V  - Verd 
- Clase  4  -       36000V  - Taronja 
 
Categoria de guants: 
Categoria     Resistència 
   - A  -          Àcid 
   - H  -          Oli 
   - Z  -          Ozò 
   - M  -          Mecànica (nivell més alt) 
   - R  -          A+H+Z+M            
   - C  -          Molt baixes temperatures 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En realitzar soldadura elèctrica. Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En les tasques de soldadura, cal garantir:  
El portaelectrodes es col•locarà en un suport aïllant de l’electricitat i es comprovarà que no estigui deteriorat. Es revisaran 
diàriament l’aïllament de les pinces i els borns de connexió, així com l’estat dels aïllaments.  
  
Es comprovaran diàriament els grups de soldadura elèctrics estàtics (C.A. de 60 a 110 V ) o rotatius (electrògens o 
convertidors de C.C. de 50 i 80 V) que assegurin i estabilitzin l’arc. Aquests grups estaran connectats a la xarxa 
mitjançant un element de seguretat i protegit contra sobreintensitats.  
  
Per protegir el soldador dels riscs derivats del corrent elèctric s’hauran d’usar obligatòriament: guants, botes i roba aïllant.   
  
Es prohibirà realitzar treballs de soldadura sobre terra moll o humit.  
  
No s’han de deixar connectades les màquines de soldar o grups electrògens quan es suspenen els  treballs o es fan 
descansos. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 
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Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Instal·lació elèctrica i eines en zona ATEX Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX segons l’especificat en el RD 614/2001 
sobre risc elèctric i el RD 842/2002 Reglament electrotècnic de Baixa tensió 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Les instal•lacions elèctriques només seran manipulades per personal autoritzat i especialitzat. Tanmateix, es recorda a 
l’empresa que cal realitzar revisions d’aquestes instal•lacions periòdicament, tal i com estableix el reglament de baixa 
tensió, i enregistrar els resultats.   
Durant les operacions de reparació senyalitzarem la operació i/o posarem un candau en l’interruptor general o, en el seu 
defecte, traurem els fusibles. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els quadres elèctrics estaran senyalitzats, i el punt on es posarà la pinça per a la no formació de càrregues 
electroestàtiques hauran d’estar senyalitzats en els processos de càrrega i descàrrega de productes inflamables o 
explosius. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En cas de vessament de productes o en les maniobres de càrrega/descàrrega. 
 

Baixa Molt alta Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Recordar que per la utilització i la manipulació d’un producte químic s’han de conèixer a fons els riscos que aquests 
comporten. Per això, en primera instància, podem obtenir informació a través de l’etiqueta:  
- S’hi troben indicats en forma de pictograma els principals riscos;  
- Hi trobarem frases R i S  (H i P actualment) sobre els riscos principals i sobre la seguretat en la seva utilització. Tot 
recipient que contingui productes químics haurà d’estar degudament etiquetat. Està totalment prohibit utilitzar envasos 
d’aigua i/o similars per emmagatzemar tot i que sigui temporalment productes químics. Exemples: anticongelants, olis, 
etc..  
Cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes i prendre les mesures correctores que s’hi especifiquen 
(proteccions personals, emmagatzematge, etc.) i que els treballadors tinguin coneixement de les mateixes.  
- Per la manipulació de qualsevol producte químic cal llegir com a mínim l’etiqueta.  
- Es prohibeix barrejar voluntàriament productes doncs poden reaccionar entre ells de forma violenta i provocar 
emanacions de gasos nocius o tòxics.  
- En cas de realitzar transvasaments a altres recipients serà obligatori la utilització de protecció ocular així com de les 
mans per evitar les possibles esquitxades dels productes i s’etiquetaran correctament.  
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- L’emmagatzematge de productes incompatibles cal realitzar-se de forma separada.  
- Cal mantenir unes bones pràctiques de higiene: no menjar, beure o fumar en les zones on hi hagi productes químics o 
havent-hi estat en contacte. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
■ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Senyalitzar l’obligació de protecció respiratòria. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

En cas de vessament serà obligatòria la utilització de protecció respiratòria amb filtres acord amb l’indicat a la fitxa de 
seguretat. 
Metanol filtres per a gasos i vapors orgànics amb pe<65ºC de tipus AX, gasos àcids B2, gasos àcids (SO2 i HCl) E2 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES    

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Espais confinats Moderada Molt alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   SI DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Espais confinats, l’accés a l’interior s’efectuarà subjectat amb un arnes de seguretat i amb vigilància continuada a 
l’exterior. S’utilitzaran escales segures o mitjants d’accés que facilitin l’entrada i la sortida el més còmode possible. 
Es disposarà de sistema per poder treure els treballadors sense haber d’accedir-hi. Tripode amb cabrestant per a poder 
treure els treballadors. 
Presència de recurs preventiu durant les tasques. 
Comprovar prèviament a l’entrada que els equips de rescat funcionin correctament, que l’equip autònom o semiautònom 
de respiració funcioni bé i estigui carregat, airejar l’espai confinat, i comprovar mitjançant el detector l’estat de l’atmosfera 
de l’espai confinat (amb el multiparamètric) 
Establir procediment de treball per a les tasques en espais confinats, portar sempre els detectors individuals de gasos. 
Disposar o establir sistema de comunicació amb l’exterior. 
Mai es realitzaran els treballs en solitari. 
Es senyalitzaran tots aquells espais confinats que hi ha a l’empresa. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a l’activitat de la planta depuradora, en moltes de les sales, galeries i 
instal•lacions hi ha generació de gasos, principalment àcid sulfhidric. 

Moderada Molt alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 
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Els treballadors portaran sempre detectors d’àcid sulfhidric. Els VLA-ED a 2012 són de 5 ppm o 7 mg/m3, i el VLA-EC és 
de 10 ppm o 14 mg/m3. 
Els treballadors quan estiguin a la sala sempre portaran el detector individual de gasos. 
En cas de superar-se els nivells límit, s’evacuarà la sala, i es tindrà els extractors engegats. No s’entrarà a la sala fins que 
els nivells no s’hagin regularitzat. 
Senyalitzar a l’entrada de les sales els nivells limit 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En cas de tasques de manteniment, primerament es deixaran ventilar la zona de treball, s’aplicará ventilació forçada i es 
comprobaran els nivells d’oxigen i de gasos presents. 
Es disposarà de sistema per a poder treure els treballadors sense accedir-hi i equips de respiració autònoma si fos 
necessari. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els detectors en continu de presència d’àcid sulfhidric, tant els fixes com els individuals, passaran les revisions pertinents 
establertes per la legislació i el fabricant, i es disposarà de les calibracions dels equips. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE 
SUBSTÀNCIES NOCIVES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la utilització dels diferents olis, grasses, taladrines, clorur fèrric, calç. En 
procesos en que es generi pols o vapors. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Informar i formar als treballadors sobre els riscos i mesures preventives aplicables:  
-Cal llegir les fitxes de dades de seguretat dels productes químics que s’utilitzin i seguir les recomanacions que en elles 
s’especifiquen (proteccions personals, emmagatzamatge...).  
- No barrejar productes i mantenir-los en els envasos originals, si cal fer trasvassaments etiquetar correctament el nou 
envàs (no usar mai envasos de productes comestibles) i fer ús de protecció ocular i guants.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Recordem que cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes que s’usen (olis, gasoil, tensoactius, taladrines...), 
cal prendre les mesures preventives que s’hi especifiquen i que els treballadors  tinguin coneixement de les mateixes. 
Igualment cal que els productes no es canviïn de recipient i que aquests estiguin degudament etiquetats.  
En les operacions de neteja de peces, cal fer ús dels elements de protecció personal especificats en la fitxa de seguretat 
del producte. ( Ulleres de protecció, guants,...)  
Recordem la prohibició de fumar, menjar o beure quan es manipulen productes químics 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

- Queda totalment prohibit menjar, beure i fumar en els llocs de treball, per evitar ingerir contaminants i provocar incendis i 
explosions.  
- Utilitzar els contenidors originals i, en cas de fer transvassaments, utilitzar contenidors de la mateixa naturalesa i 
etiquetar-los.  
-Els productes amb dissolvents hauran d’emmagatzemar-se separats de la resta amb obertures que permetin un corrent 
d’aire que no permeti concentracions a l’atmosfera.   
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la manipulació de taladrines, olis, gasoil, grasses, etc , clorur fèrric, 
hipoclorit, sulfuric, hidróxid sòdic, calç. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Recordem que cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes que s’usen, cal prendre les mesures preventives que 
s’hi especifiquen i que els treballadors  tinguin coneixement de les mateixes. Igualment cal que els productes no es 
canviïn de recipient i que aquests estiguin degudament etiquetats.  
En les operacions de neteja de peces, cal fer ús dels elements de protecció personal especificats en la fitxa de seguretat 
del producte. ( Ulleres de protecció, guants,...)  
Recordem la prohibició de fumar, menjar o beure quan es manipulen productes químics.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar per l’ús de les proteccions personals indicades: ulleres, guants i máscara de protecció de les vies respiratòries. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la manipulació de productes químics, principalment en cas de 
vessament o en la descàrrega 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Recordar que per la utilització i la manipulació d’un producte químic s’han de conèixer a fons els riscos que aquests 
comporten. Per això, en primera instància, podem obtenir informació a través de l’etiqueta:  
- S’hi troben indicats en forma de pictograma els principals riscos;  
- Hi trobarem frases R i S  (H i P actualment) sobre els riscos principals i sobre la seguretat en la seva utilització. Tot 
recipient que contingui productes químics haurà d’estar degudament etiquetat. Està totalment prohibit utilitzar envasos 
d’aigua i/o similars per emmagatzemar tot i que sigui temporalment productes químics. Exemples: anticongelants, olis, 
etc..  
Cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes i prendre les mesures correctores que s’hi especifiquen 
(proteccions personals, emmagatzematge, etc.) i que els treballadors tinguin coneixement de les mateixes.  
- Per la manipulació de qualsevol producte químic cal llegir com a mínim l’etiqueta.  
- Es prohibeix barrejar voluntàriament productes doncs poden reaccionar entre ells de forma violenta i provocar 
emanacions de gasos nocius o tòxics.  
- En cas de realitzar transvasaments a altres recipients serà obligatori la utilització de protecció ocular així com de les 
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mans per evitar les possibles esquitxades dels productes i s’etiquetaran correctament.  
- L’emmagatzematge de productes incompatibles cal realitzar-se de forma separada.  
- Cal mantenir unes bones pràctiques de higiene: no menjar, beure o fumar en les zones on hi hagi productes químics o 
havent-hi estat en contacte. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Senyalitzar la obligació d’us de guants de protecció química 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

Al ser uns dels subproductes un derivat del metanol, els guants de protecció química hauran de ser de tipus 2 de codi A 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En cas de vessament de productes químics Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

S’establirà un procediment d’actuació en cas de fuites o vessaments de productes químics, on primer s’avaluarà la 
situació, identificant el producte si n’és possible, mai s’actuarà sense portar els equips de protecció individual (guants de 
protecció química, ulleres de seguretat i en casos concrets mascaretes de protecció). 
Un cop identificat el producte s’actuarà segons l’indicat a les fitxes de seguretat, aplicant sepiolites, tires absorvents o 
altres reactius. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Tots els dipòsits o conduccions de productes hauran d’estar identificades amb el nom de producte o color identificatiu i el 
pictograma corresponent. Hauran de tenir cubetes de retenció en cas de vessaments, adecuades al volum disponible. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

Disposar d’un rentaulls i de dutxes de seguretat a les zones on hi hagi dipòsits de productes, en zones de càrrega i 
descàrrega o que es manipulin continuadament. En el seu defecte es disposarà de botelles rentaulls. 
Portar un manteniment preventiu de les dutxes i rentaulls i portar un registre d’aquest. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 19.2 - EXPOSICIÓ A RADIACIONS NO 
IONITZANTS   radiació : no ionitzant (Ultraviolada)  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 
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LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En la realització de tasques de soldadura Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En les tasques de soldadura, els treballadors han de disposar i usar els següents equips de protecció:  
Polaines d’obertura ràpida, calçat de seguretat, ulleres de protecció adequades, guants de cuir de màniga llarga, davantal 
de cuir.   
Igualment caldria disposar de pantalles separadores de zones, per tal d’evitar projeccions a altres treballadors que puguin 
passar per les proximitats de les feines de soldadura.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

A la zona del gasometre, del cremador, digestor i dipòsit de subproducte, 
generació de gas metà o productes inflambles (per exemple: metanol a 
subproductes). 
Sala de calderes. Atmosferes explosives, zones ATEX. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es tindrà en compte el disposat al R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors que puguin estar exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de 
treball. 
Les zones es clasificaran segons: 
- Zona 0 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en 
forma de gas, vapor o boira està present de manera continua, per llargs períodes, o amb freqüència. 
- Zona 1 
Àrea de treball en la que és probable, en condicions normals d’explotació, la formació ocasional d’una atmosfera 
explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. 
- Zona 2 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva 
consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o en la que, en cas de 
formar-se, dita atmosfera explosiva només romangui durant breus períodes de temps. 
- Zona 20: 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire està present de manera 
permanent, o per un període de temps perllongat, o amb freqüència. 
- Zona 21: 
Àrea de treball en la que és probable la formació ocasional, en condicions normals d’explotació, d’una atmosfera 
explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire. 
- Zona 22: 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva en 
forma de núvol de pols combustible a l’aire o en la que, en cas de formar-se, dita atmosfera explosiva només roman 
durant un breu periode de temps. 
 
En funció de la classificació de les zones es senyalitzarà segons el RD 681/2003 i el RD 485/97. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Segons el RD 681/2003 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives en el lloc de treball, s’estableix, entre altres, la següent obligació: 



UTE EDAR MONTORNES 

 
 

C032669.034300-02-001-2015-1099-ER-PP SPATC2-ER-PP-1
AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA Pàgina 67/113
 

- L’empresari s’encarregarà de que s’elabori i mantengui actualitzat el document de protecció contra explosions (DPCE) 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es portará un manteniment preventiu i registres d’aquest, dels detectors gasos explosius 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX. 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Dipòsit de subproducte. Atmosferes explosives o inflamables. Càrrega o des 
descàrrega 

Moderada Molt alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   SI DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es tindrà en compte el disposat al R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors que puguin estar exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de 
treball. 
Les zones es clasificaran segons: 
- Zona 0 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en 
forma de gas, vapor o boira està present de manera continua, per llargs períodes, o amb freqüència. 
- Zona 1 
Àrea de treball en la que és probable, en condicions normals d’explotació, la formació ocasional d’una atmosfera 
explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. 
- Zona 2 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva 
consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o en la que, en cas de 
formar-se, dita atmosfera explosiva només romangui durant breus períodes de temps. 
- Zona 20: 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire està present de manera 
permanent, o per un període de temps perllongat, o amb freqüència. 
- Zona 21: 
Àrea de treball en la que és probable la formació ocasional, en condicions normals d’explotació, d’una atmosfera 
explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire. 
- Zona 22: 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva en 
forma de núvol de pols combustible a l’aire o en la que, en cas de formar-se, dita atmosfera explosiva només roman 
durant un breu periode de temps. 
 
En funció de la classificació de les zones es senyalitzarà segons el RD 681/2003 i el RD 485/97. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 
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CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Segons el RD 681/2003 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives en el lloc de treball, s’estableix, entre altres, la següent obligació: 
- L’empresari s’encarregarà de que s’elabori i mantengui actualitzat el document de protecció contra explosions (DPCE) 
- La senyalització de la zona vindrà indicada al DPCE 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es portará un manteniment preventiu i registres d’aquest, dels detectors de que es puguin tenir. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX. 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

La descàrrega no s’iniciarà fins que s’hagi connectat la pinça per evitar la formació de càrregues electroestàtiques, i ens 
hagi indicat amb l’indicador lluminós que es pot iniciar la càrrega o la descàrrega 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la presència de compressors i de sistema d’aire comprimit. Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els compressors seran objecte de revisions periòdiques. Es deixaran registres d’aquestes revisions. El recipient s’ha de 
sotmetre a les revisions periòdique establertes pel fabricant i exigides per la legislació vigent (Reglamento de Aparatos a 
Presión, R.D. 2060/2008 que fue publicado en el BOE nº 31 de 05/02/09)  
Els compressors i instal•lacions d’aire han de ser revisats cada 10 anys per un  Organismo  Competente en cumplimiento 
de la  ITC - MIE - AP 17 del Reglamento de Aparatos a Presión. La revisió consisteix en sotmetre al compressor a una 
inspecció visual interior i exterior i a una proba de pressió. Tenir en compte que la gradació d’anys en les revisions va 
baixant amb el temps   
Anualment l’usuari dels recipients d’aire comprimit haurà de netejar interiorment els mateixos amb objecte d’eliminar els 
olis i sutjes produïdes per aquests, revisar els equips de seguretat.        
Si el compressor ha estat retimbrat s’ha de mantenir un registre de revisions i s’ha d’imprimir en la data de la darrera 
revisió a la placa de revisions.   
Recordem que no s’han d’emmagatzemar materials a les rodalies del compresor.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 21- INCENDIS    [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Risc d’incendi a les instal•lacions degut a la presència de material inflamable, 
equips a pressió o de les instal•lacions en si. 

Moderada Alta Moderat 3 



UTE EDAR MONTORNES 

 
 

C032669.034300-02-001-2015-1099-ER-PP SPATC2-ER-PP-1
AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA Pàgina 69/113
 

En tasques de soldadura, radial,etc 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Recordem que cal disposar d’aparells extintors en tot el recinte, han de ser accessibles, a una distància màxima de 15 
metres. En l’interior de les zones està prohibit fumar. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Amb la finalitat de minimitzar el risc d’incendi s’ha de mantenir un escrupulós nivell d’ordre i neteja als llocs de treball. Les 
restes de material inflamable, els draps o papers impregnats d’oli o greixos de fàcil combustió, cal que s’emmagatzemin 
en recipients adequats. L’empresa realitza una correcta classificació i reciclatge dels residus.  
Així mateix cal vetllar per tal que els treballadors mantinguin la roba neta de dissolvents, greixos o qualsevol altre material 
inflamable.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Quan es realitzin tasques de soldadura o altres a on pugui haver-hi projecció de partícules incandescents, es disposarà 
d’un extintor en la zona de treball. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar sobre mètodes de treball segurs:  
- Recordar la prohibició de fumar en el lloc de treball.  
- En la mesura del possible portar la roba de treball neta. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Per absorvir els vessament de productes inflamables no es pot utilitzar serradures  ja que és són altament inflamables, cal 
realitzar-ho amb absorvents específics que es troben al mercat. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de disposar dels elements d’extinció adequats, correctament situats, fàcilment accessibles, i en bon estat 
de manteniment. Segons el que preveu l’article 20 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals caldrà planificar 
l’actuació en cas d’una emergència (incendi, accident).   
  
Els elements d’extinció han de ser fàcilment accessibles i localitzables, cal retirar tots aquells elements que puguin 
dificultar la seva fàcil accessibilitat.  Vetllar per el compliment d’aquestes indicacions.   
Recordem que les sortides d’emergència han de estar habilitades pel seu possible ús.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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RISC DETECTAT: 21- INCENDIS    [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En les tasques de càrrega i descàrrega del dipòsit de subproducte o 
d’inflamables. 

Baixa Molt alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Idem risc 20 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 22- CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Picadures d’insectes o serps Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

La simple picadura d’un insecte o un rèptil no ha de ser perillosa, excepte en aquells treballadors que pateixin al.lèrgies.  
Com a primers auxilis, per norma general, si la picadura és simple, n’hi haurà prou en treure el fibló amb l’ajut d’unes 
pinces desinfectades i aplicar antiinflamatoris locals.  
Si les picadures són múltiples, i hi pot haver perill, s’evacuarà al ferit el més ràpid possible a un centre sanitari. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 23- ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB 
O CONTRA VEHICLES  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Circulació de vehicles per la planta. 
 

Baixa Alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Els treballadors a la roba de treball, haurien de dur elements reflectants. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es senyalitzarà amb linies grogues o blanques la zona de circulació i maniobra dels camions que van a realitzar la 
càrrega i la descàrrega  dels contenidor 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 24- ACCIDENTS DE TRÀNSIT  [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En els desplaçaments tant en “in itinere” com en  “in mission” Baixa Alta Baix 4 
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RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal formar i informar als treballadors sobre els riscos i mesures preventives aplicables en les possibles en els 
desplaçaments per anar a buscar els vehicles o a buscar recanvis. 
Es respectarà el codi de circulació, no es sobrepassaran els límits de velocitat establerts i el conductor tindrà en compte 
les característiques i estat de les vies, del vehicle i de les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

A més per prevenir els accidents in itinere i en missió cal tenir en compte:  
Accidents amb vehicle  
•     El vehicle ha d’estar en adequades condicions d’ús, fent especial èmfasi a l’estat de la coberta dels pneumàtics i els 
frens.  
•     Passar les pertinents revisions d’ITV i de manteniment indicades pel fabricant.  
•     Evitar la ingesta d’alcohol, drogues o altres substàncies que puguin alterar el funcionament normal dels sentits o 
produir somnolència. Si es nota son o malestar, aturar el vehicle i descansar.  
•     Conduir respectant el codi de circulació i la senyalització establerta al llarg del recorregut.  
•     Sempre que s’hagi de baixar del vehicle al mig d’una carretera o via pública, caldrà posar-se l’armilla reflectant.  
•     En els recorreguts llargs es recomana efectuar petites aturades cada 2 hores aproximadament.  
Accidents a peu, amb moto o bicicleta  
•     Tan si es condueix moto com bicicleta cal l’ús de casc. Amb la bicicleta, a més, cal dur roba amb elements d’alta 
visibilitat, lluminiscents.  
•     Igual que amb els vehicles, cal respectar el codi de circulació, passant pels llocs establerts, i cal mantenir la moto o 
bicicleta en un correcte estat de funcionament dels elements principals com rodes i frens.  
•     Particularment en el cas de peatons, cal travessar pels passos de cebra i amb semàfors en verd. Una gran part dels 
accidents que sofreixen els peatons és per creuar la via en punts no permesos i creuar amb el semàfor en vermell.  
Mantenir informats als treballadors sobre els riscos i mesures preventives.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 26- ALTRES Documentació dels equips de 
treball 

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Documentació dels equips de treball Molt baixa Molt baixa Molt baix 5 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

- Segons la posada en servei dels equips de treball i la maquinària existent a l’empresa, caldrà disposar de la següent 
documentació.  
a)     Pels equips de posada en servei per primera vegada a la UE amb posterioritat a l’1/1/1995 (R.D. 1435/92):  
-Marcatge CE  
-Declaració de conformitat en llengua de l’usuari  
-Manual d’instruccions en la llengua de l’usuari  
b)     Pels equips de posada en servei per primera vegada a la UE amb anterioritat a l’1/1/1995: Procedir a obtenir el 
document acreditatiu de l’adequació dels equips indicats a normativa tal com s’estableix al RD 1215/97  
Igualment quan l’empresa adquireixi nova maquinària aquesta cal que disposi de la certificació, la declaració de 
conformitat i el manual d’instruccions.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 27- MALALTIES CAUSADES PER AGENTS 
QUÍMICS  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Degut a la utilització dels productes químics presents a la planta o a les aigües 
o fangs a tractar 

Baixa Moderada Baix 4 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal utilitzar equips de protecció individual (guants, ulleres, mascaretes respiratòries) en la utilització de productes 
potencialment contaminants (consultar sempre la fitxa de seguretat) o en la presència de fums de soldadura o de boires 
procedents dels olis de tall o taladrines. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 28.1 - AGENTS FÍSICS - SOROLL    [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Soroll produït pels equips de treball i a els diferents instal•lacions de la planta Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz 
□ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es recomana realitzar mesures dels nivells sonors dels diferents llocs de treball. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Segons els resultats de l’estudi de soroll, seguint les recomanacions d’aquest s’utilitzarà protecció auditiva. 
Tot i així es recomana posar a la disposició dels treballadors de la protecció auditiva i que aquests la utilitzin en tasques 
de tall,fressat o bufat on els nivells sonors siguin elevats 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 28.1 - AGENTS FÍSICS - SOROLL    [ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Soroll. Treballs amb equips de treballs Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar perquè s’utilitzin proteccions auditives durant la manipulació de màquines que generen sorolls elevats, com eines 
portàtils, amoladores, trepants, serres, etc, o bé si està senyalitzat en els pictogrames de seguretat de cada màquina 
 
Cal mantenir un registre del lliurament dels mateixos als treballadors 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 29- MALALTIES CAUSADES PER AGENTS 
BIOLÒGICS  

[ENCARREGAT MANTENIMENT A PLANTA DEPURADORA] 
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LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Agents biològics Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Manipulació no deliberada d’agents biològics,  presents en la matèria orgànica i en les aigües residuals 
A més a més dels microorganismes (bacteris, fongs i paràsits), cal tenir en compte la presència d’altres éssers vius tals 
com artròpodes, invertebrats, insectes, rosegadors, , etc. que poden actuar com vectors i transmissors de 
microorganismes i paràsits:  
- Ús, manipulació, emmagatzematge i gestió correcta de guants i altres equips de protecció adequats.  
- Rentat freqüent de les mans abans i després de les tasques. L’ús obligatori de guants no eximeix del rentat de mans.  
- Utilització de roba de treball.  
- Formar / informar als treballadors. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Vetllar perquè els treballadors es realitzin les revisisons mèdiques i segueixin les oportunes vacunacions de prevenció de 
possibles malalties, fàcilment contagioses. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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AVALUACIÓ DE RISCOS – MESURES CORRECTORES / PLANIFICACIÓ PREVENTIVA 
���� SECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - 

INSTAL·LACIONS GENERALS 

���� SUBSECCIÓ: EDAR MONTORNÉS DEL VALLÈS - 

INSTAL·LACIONS GENERALS 

���� LLOC DE TREBALL:                        ���� 

ACTIVITAT: TODOS LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

55  

TREBALLADORS EXPOSATS: 8 DATA AVALUACIÓ : 12/02/2015 TIPUS: Inicial 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
Instal·lacions de la planta depuradora 

 
RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Acces a les diferents arquetes per mitjà d’escales de 
gat. Accés dificil.  
 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    SI 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Les escales fixes que tinguin una alçada superior a 4 metres disposaran, com a mínim a partir d’aquesta alçada, d’una 
protecció circundant. Aquesta mesura no serà necessària en conductes, pous estrets i altres instal·lacions que, per la 
seva configuració, ja proporcionin dita protecció. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Al ser un espai confinat, l’accés a l’interior s’efectuarà subjectat amb un arnes de seguretat i amb vigilància continuada a 
l’exterior. S’utilitzaran escales segures o mitjants d’accés que facilitin l’entrada i la sortida el més còmode possible. 
Es disposarà de sistema per poder treure els treballadors sense haber d’accedir-hi. Tripode amb cabrestant rescatador 
per a poder treure els treballadors. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Quan el pas des del tram final d’una escala fixa fins a la superfície a la que es dessitji accedir suposi un risc de caiguda 
per falta de recolçaments, la barana o lateral de l’escala s’allargarà com a mínim 1 metre per sobre del darrer esglaó o es 
prendran mesures alternatives que proporcionin una seguretat equivalent. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Baranes de protecció contra caiguda a diferent nivell, presents per totes les 
instal·lacions. 

Moderada Alta Moderat 3 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
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CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es portarà un manteniment preventiu de totes les baranes presents a les instal·lacions, revisant si hi falten cargols de 
suport o si els suports no són resistents. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les baranes seran de materials  rígits (degut a ser una EDAR preferiblement de materials inoxidables) hauran de tenir 
una alçada mínima 90cm o 1m d’alçada, amb llistó intermig i rodapeus, haurien de tenir una resistència mínima de 150 kg 
per metre lineal. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Escales i baranes del digestor Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Portar un manteniment preventiu de les escales i baranes presents als digestors. Portar un registre de manteniment, 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Punts d’ancoratge i linies de vida Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es disposarà de punts d’ancoratge o linies de vida per a l’arnes de seguretat quan es treballi en les sitges o s’accedeixi a 
les arquetes, aquests punts d’ancoratge seran de fàcil accès i es disposarà de les revisions pertinents i el registre 
d’aquests. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Pou d’entrada. Accés molt esporàdic a plataforma 
inferior. 

Molt baixa Molt alta Molt baix 5 
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RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

El treballador utilitzarà en tot moment arnés de seguretat, i lligat a l’estructura o a línia de vida o punt d’ancoratge. 
Si es realitzen feines a la plataforma inferior el treballador en tot moment estarà lligat. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Accés a plataforma inferior pou d’entrada. 
Senyalització ús d’arnés de seguretat 

Molt baixa Molt alta Molt baix 5 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es senyalitzarà l’obligació d’ús d’arnés de seguretat en l’accés a l’escala al pou d’entrada. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Escales de gat Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

A les escales de gat s’instalaran bandes antilliscants 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Escala de cargol a les galeries Baixa Moderada Baix 4 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Segons el RD 486/97, de llocs de treball, les escales de cargol estaran prohibides llevat si són de servei. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Senyalitzar la prohibició d’accés a les escales, només per a personal autoritzat. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Acces a la part superior del dipòsit per mitjà d’escales 
de gat. 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    SI 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’accés a la part superior del dipòsit sempre es realitzarà amb arnes de seguretat i en tot moment lligats. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es recomana la instal·lació de sistemes de sujecció que vagin subjectant al treballador a mesura que avança (ex:línies de 
vida de carril), sempre hi quan compleixin amb la normativa ATEX 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 01- CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Escala de gat. Senyalització ús d’arnes de seguretat Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Senyalitzar l’obligatorietat de l’us d’arnes de seguretat 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 02- CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Caiguda degut a terres lliscants per presència de 
líquids, mànegues, pols o residus de productes. 

Moderada Alta Moderat 3 
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Fangs al terra de les galeries 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es recorda que s’ha de mantenir en tot moment les zones de pas lliures de cables o mànegues, així com de materials que 
puguin provocar cops o caigudes. 
Si es produexi el vessament accidental d’alguna substància, s’haurà de netejar immediatament per a evistar relliscades i 
caigudes. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 02- CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

A l’edifici d’espessidors en el subministrament de poli, en cas de vessament 
és un producte molt lliscant amb aigua. 

Alta Moderada Moderat 3 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Disposar de mitjans per a recollir el poli en cas de vessaments, tipus sepiolites, bandes absorvents o altres mitjans 
d’absorció. 
No utilitzar aigua per a netejar en cas de vessament de poli. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 03- CAIGUDA D’OBJECTES PER DESPLOM   [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Estanteries presents a les instal·lacions Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Les prestatgeries, estanteries presents a la planta hauran d’estar fixades al terra o a la paret de tal manera de que no 
puguin volcar 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Al pou de gruixuts. Cullera bivalva per treure residus. Moderada Alta Moderat 3 
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RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

La cullera bivalva conjuntament amb els elements que s’hagin pogut afegir han de disposar de marcatge CE. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es recorda a l’empresa que tant sols els operaris formats i autoritzats poden manipular la cullera bivalva. L’empresa ha de 
vetllar perquè aquest fet es compleixi. A tal efecte cal formar i informar als operaris del correcte funcionament de la 
mateixa. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es recomana utilitzar casc de seguretat per evitar cops amb la càrrega transportada. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de vetllar perquè els elements de seguretat i els elements de suspensió de la cullera bivalva estiguin en bon 
estat. Portar un manteniment preventiu de l’equip de treball i portar un registre escrit de les actuacions realitzades. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Existència de diferents ponts grua o ternals a les 
instal·lacions de la planta depuradora. 
 
 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els ponts grua o ternals conjuntament amb els elements que s’hagin pogut afegir han de disposar de marcatge CE. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de vetllar perquè els elements de seguretat i els elements de suspensió del pont grua (les cadenes, 
eslingues i bragues especialment) utilitzats estiguin en bon estat. 
Els cables del pont grua (suspensió, distribució…) han d’estar sempre en òptimes condicions per a ésser utilitzats. 
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Es recorda a l’empresa que tant sols els operaris formats i autoritzats poden manipular el pont grua. L’empresa ha de 
vetllar perquè aquest fet es compleixi. A tal efecte cal formar i informar als operaris del correcte funcionament del mateix. 
Posarem especial atenció en la utilització de les bragues, cadenes i elements de suspensió en general. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Es recomana utilitzar casc de seguretat per evitar cops amb la càrrega transportada. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de vetllar perquè els elements de seguretat i els elements de suspensió del pont grua i ternals estiguin en 
bon estat. Portar un manteniment preventiu de l’equip de treball i portar un registre escrit de les actuacions realitzades. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal que el ganxo de suspensió disposi del corresponent pestell de seguretat. Ens hem d’assegurar que, tant el ganxo com 
el pestell sempre estiguin en les condicions adequades per a la seva utilització. En cas contrari no utilitzarem el pont grua. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les cadenes, eslingues i bragues s’han de guardar en un lloc adequat perquè es mantinguin en bons estat.    
Cal senyalitzar les cadenes, eslingues i bragues amb la càrrega màxima d’utilització i la data de posada en servei.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Cullera bivalva i pont grua. Senyalització i ús de l casc 
de seguretat 

Baixa Alta Baix 4 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Portar un control de la senyalització de l’obligatorietat d’us de casc de seguretat i de càrregues suspeses 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Controlar l’obligatorietat de l’ús del casc de seguretat per part dels treballadors 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Elements dels polipastos, ternals o ponts grua 
 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els ponts grua o ternals conjuntament amb els elements que s’hagin pogut afegir han de disposar de marcatge CE. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de vetllar perquè els elements de seguretat i els elements de suspensió del pont grua (les cadenes, 
eslingues i bragues especialment) utilitzats estiguin en bon estat. 
Els cables del pont grua (suspensió, distribució…) han d’estar sempre en òptimes condicions per a ésser utilitzats. 
Es recorda a l’empresa que tant sols els operaris formats i autoritzats poden manipular el pont grua. L’empresa ha de 
vetllar perquè aquest fet es compleixi. A tal efecte cal formar i informar als operaris del correcte funcionament del mateix. 
Posarem especial atenció en la utilització de les bragues, cadenes i elements de suspensió en general. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de vetllar perquè els elements de seguretat i els elements de suspensió del pont grua i ternals estiguin en 
bon estat. Portar un manteniment preventiu de l’equip de treball i portar un registre escrit de les actuacions realitzades. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Cal que el ganxo de suspensió disposi del corresponent pestell de seguretat. Ens hem d’assegurar que, tant el ganxo com 
el pestell sempre estiguin en les condicions adequades per a la seva utilització. En cas contrari no utilitzarem el pont grua. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 
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Les cadenes, eslingues i bragues s’han de guardar en un lloc adequat perquè es mantinguin en bons estat.    
Cal senyalitzar les cadenes, eslingues i bragues amb la càrrega màxima d’utilització i la data de posada en servei.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 05- CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESOS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

En zonas dónde haya ternales, cuchara bivalva, 
polipastos,puentes grúa. Señalización de peligro de 
cargas suspendidas 

Baixa Alta Baix 4 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Se deberá señalizar el riesgo de cargas suspendidas en todas aquellas zonas dónde haya equipos de elevación de 
cargas o materiales. (puentes grúa, cuchara bivalva, ternales, polipastos, etc) 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 07- XOCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Cops contra elements de les instal·lacions, 
maquinària o equips fora de servei 

Moderada Baixa Baix 4 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Els equips que es trobin fora de servei, estaran senyalitzats i no es podran posar en marxa, es trobaran sense energia. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Recordar que els material, productes o arxius s’han de fer de tal manera que no envaeixi zones de pas, o que es deixi un 
espai lliure sense la necessitat de passar per sobre del material o tenir que rodejar-lo. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Cal protegir i senyalitzar amb franges obliqües grogues i negres, tots els punts sortints que es trobin a una alçada inferior 
a 2,5 metres. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 
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Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 07- XOCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Al pou de gruixuts. Cullera bivalva Baixa Moderada Baix 4 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Quan no s’utilitzi la cullera bivalva, es deixarà fora de les zones de pas 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 07- XOCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Edifici de control, porta i separador de vidre Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les portes i separadors de vidre o transparents, hauran d’estar senyalitzats a l’alçada dels ulls. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

     0 Dia/s 

 RISC DETECTAT: 08- XOCS O CONTACTES AMB ELEMENTS 
MÒBILS DE LA MÀQUINA    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Tots els equips de treball presents a l’empresa. Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Segons la posada en servei dels equips de treball i la maquinària existent a l’empresa, caldrà disposar de la següent 
documentació.  
a) Pels equips de posada en servei per primera vegada a la UE amb posterioritat a l’1/1/1995 (R.D. 1435/92):  
- Marcatge CE.  
- Declaració de conformitat en llengua de l’usuari.  
- Manual d’instruccions en la llengua de l’usuari.  
b) Pels equips de posada en servei per primera vegada a la UE amb anterioritat a l’1/1/1995: Procedir a obtenir el 
document acreditatiu de l’adequació dels equips indicats a normativa tal com s’estableix al RD 1215/97.  
Igualment quan l’empresa adquireixi nova maquinària aquesta cal que disposi de la certificació, la declaració de 
conformitat i el manual d’instruccions. 
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PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 10- PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O 
PARTÍCULES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

En aquells llocs a on es manipulin productes químics, 
es manipulin residus, zona de càrrega o descàrrega, 
utilització de mànegues o purga de valvules. 

Alta Moderada Moderat 3 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Senyalitzar l’us d’ulleres de protecció o pantalles protectores 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 10- PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O 
PARTÍCULES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

En les maniobres de càrrega i descàrrega del dipòsit o 
en possibles vessaments. 

Alta Moderada Moderat 3 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Senyalitzar l’us d’ulleres de protecció o pantalles protectores 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Disposar d’ulleres de protecció integrals que siguin adients als productes que s’utilitzen 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE OBJECTES    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Ponts decantadors, protecció rodes carril i 
senyalització atrapament 

Baixa Alta Baix 4 
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RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

S’haurà de senyalitzar el risc d’atrapament en els ponts dels decantadors. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

Protegir les rodes del pont del decantador davant el risc d’atrapament, i els sistemes d’aturada d’emergència han de ser 
accessibles 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE OBJECTES    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Pre-tractament, falta de protecció del vis-sans-fin Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

S’haurà de protegir el vis-sans-fin de la zona de pretractament, desbast 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 11- ATRAPAMENTS PER O ENTRE OBJECTES    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Al desorrador. Cavallets de sorra. 
Al vis-sans-fin dels concentradors de sorra i greixos 

Baixa Alta Baix 4 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

En la realització de treballs de reparació, manteniment o millora. Utilitzar un procediment de consignament de la màquina, 
assegurant-se de que la màquina no tingui energies residuals (elèctrica, mecànica, hidraúlica, tèrmica, etc.) abans de la 
realització dels treballs. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 
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Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
□ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

Protegir els elements de gir del cavallet de sorra de tal manera de que no hi hagi punts accessibles per als treballadors. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Impedir i senyalitzar la prohibició d’accés per les escales que van a la part superior del cavallet. Només hi podrà accedir 
personal autoritzat en tasques de manteniment i neteja. Establir procediment d’actuació. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Protegir els elements de gir i els recorreguts dels vis-sans-fin. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 14- EXPOSICIÓ A TEMPERATURES 
EXTREMES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Treballs en exteriors, sales a on s’agafen temperatures elevades. Alta Moderada Moderat 3 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

EN AMBIENTS FREDS:  
Utilitzar peces protectores (roba, guants,..) suficients i adequats per al nivell de fred i activitat.  
El treballador haurà de tenir opció de resguardar-se en zones de subministrament extern de calor. 
Ajustar els períodes de treball / descans.  
Procurar una dieta equilibrada i el subministrament d’aigua o begudes calentes. Evitar el consum d’alcohol, cafeïna i 
nicotina (pels seus efectes diürètics i circulatoris).  
Precaució especial en treballadors d’edat avançada o amb problemes circulatoris. 
 
EN AMBIENTS CALOROSOS:  
Utilitzar roba de treball transpirable i peces protectores adequades (ulleres, cremes).  
Habilitar zones cobertes o d’ombra.  
Dieta equilibrada i subministrament d’aigua i sucs de forma abundant. Evitar el consum d’alcohol, cafeïna i nicotina (pels 
seus efectes diürètics i circulatoris). Precaució especial en treballadors obesos o amb problemes cardiovasculars. 
 
EXPOSICIÓ A LA RADIACIÓ SOLAR: Les principals mesures a adoptar per a minimitzar l’exposició a la radiació solar 
són:  
- Roba de treball de teixits tupits i barret o gorra 
Per augmentar el grau de protecció poden aplicar-se cremes solars a la pell exposada. Quan es treballi en terrenys 
nevats o zones de molt sol també és necessari utilitzar ulleres, guants i cremes que protegeixin de les radiacions 
ultraviolades.  
- Períodes de descans. S’han d’instaurar uns cicles obligatoris de treball i descans. Serà necessari que disposin d’ombres 
i se’ls ha de proporcionar totes les mesures protectores necessàries abans indicades.  
- Informació als treballadors sobre els riscos a curt termini i a llarg termini per exposició a la radiació solar. 



UTE EDAR MONTORNES 

 
 

C032669.034300-02-001-2015-1099-ER-PP SPATC2-ER-PP-1
AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA Pàgina 87/113
 

 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Disposar d’aigua potable per als treballadors, i de zones de descans habilitades per a quan es realitzin treballs continuats 
en zones on les temperatures siguin elevades. 
Realitzar mesures d’estrés tèrmic 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 15- CONTACTES TÈRMICS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Falta de senyalització contra risc de cremades en els 
diferents equips de treball que puguin desprendre 
calor. 
Sala calderes 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es senyalitzarà el risc de contacte tèrmic a la sala de calderes i en tots aquells equips o canonades que puguin estar a 
temperatura elevada. 
Segons el REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Central elèctrica de control (CCM’s) 
CCM Edifici bombeig entrada i sala transformardors 
CCM Aireació i sala transformadors 
CCM espessidor 
CCM serveis auxiliars i transformadors 
CCM calderes 
CCM deshidratació 

Moderada Alta Moderat 3 

 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Les instal•lacions elèctriques només seran manipulades per personal autoritzat i especialitzat. Tanmateix, es recorda a 
l’empresa que cal realitzar revisions d’aquestes instal•lacions periòdicament, tal i com estableix el reglament de baixa 
tensió, i enregistrar els resultats.   
   
Durant les operacions de reparació senyalitzarem la operació i/o posarem un candau en l’interruptor general o, en el seu 
defecte, traurem els fusibles. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Els quadres elèctrics i CCM’s hauran d’estar senyalitzats 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
□ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

La sala de transformadors del edifici de bombeig sempres es trobarà tancada amb clau, i només hi accedirà el personal 
autoritzat i qualificat. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Instal·lació elèctrica 
 

Baixa Alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les instal•lacions elèctriques no més seran manipulades pel personal autoritzat i especialitzat.  
Es recorda a l’empresa que cal realitzar revisions de les instal•lacions elèctriques periòdicament, tal i com estableix el 
Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, i enregistrar els resultats.  
  
La instal•lació elèctrica dels pont grues o polipastos, entre d’altres aspectes, cal destacar:  
- Ha de disposar d’un interruptor general de desconnexió omnipolar, de fàcil accés que no pugui connectar-se de forma 
involuntària o accidental.  
- Ha de disposar de protecció contra sobre intensitats segons indica ITC-BT 22 del REBT (Reglament electrotècnic de 
baixa tensió). 
- Ha de disposar de protecció contra sobre tensions, segons indica  la ITC-BT 23 del REBT. 
-Tota la instal•lació ha d’estar protegida contra contactes directes i indirectes, segons la ITC-BT 24 del REBT. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 16- CONTACTES ELÈCTRICS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Instal·lació elèctrica i eines en zona ATEX Baixa Alta Baix 4 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX segons l’especificat en el RD 614/2001 
sobre risc elèctric i el RD 842/2002 Reglament electrptècnic de Baixa tensió 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 
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Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Les instal•lacions elèctriques només seran manipulades per personal autoritzat i especialitzat. Tanmateix, es recorda a 
l’empresa que cal realitzar revisions d’aquestes instal•lacions periòdicament, tal i com estableix el reglament de baixa 
tensió, i enregistrar els resultats.   
   
Durant les operacions de reparació senyalitzarem la operació i/o posarem un candau en l’interruptor general o, en el seu 
defecte, traurem els fusibles. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Els quadres elèctrics i el punt os es posarà la pinça per a la no formació de càrregues electroestàtiques hauran d’estar 
senyalitzats 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

En cas de vessament del dipòsit o en les maniobres 
de descàrrega. 
Els productes són subproductes de metanol,d’àcid 
acètic,etc 

Baixa Molt alta Baix 4 

 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 

DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Recordar que per la utilització i la manipulació d’un producte químic s’han de conèixer a fons els riscos que aquests 
comporten. Per això, en primera instància, podem obtenir informació a través de l’etiqueta:  
- S’hi troben indicats en forma de pictograma els principals riscos;  
- Hi trobarem frases R i S  (H i P actualment) sobre els riscos principals i sobre la seguretat en la seva utilització. Tot 
recipient que contingui productes químics haurà d’estar degudament etiquetat. Està totalment prohibit utilitzar envasos 
d’aigua i/o similars per emmagatzemar tot i que sigui temporalment productes químics. Exemples: anticongelants, olis, 
etc..  
Cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes i prendre les mesures correctores que s’hi especifiquen 
(proteccions personals, emmagatzematge, etc.) i que els treballadors tinguin coneixement de les mateixes.  
- Per la manipulació de qualsevol producte químic cal llegir com a mínim l’etiqueta.  
- Es prohibeix barrejar voluntàriament productes doncs poden reaccionar entre ells de forma violenta i provocar 
emanacions de gasos nocius o tòxics.  
- En cas de realitzar transvasaments a altres recipients serà obligatori la utilització de protecció ocular així com de les 
mans per evitar les possibles esquitxades dels productes i s’etiquetaran correctament.  
- L’emmagatzematge de productes incompatibles cal realitzar-se de forma separada.  
- Cal mantenir unes bones pràctiques de higiene: no menjar, beure o fumar en les zones on hi hagi productes químics o 
havent-hi estat en contacte. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Senyalitzar l’obligació de protecció respiratòria. 
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PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

En cas de vessament serà obligatòria la utilització de protecció respiratòria amb filtres acord amb l’indicat a la fitxa de 
seguretat. 
Metanol filtres per a gasos i vapors orgànics amb pe<65ºC de tipus AX, gasos àcids B2, gasos àcids (SO2 i HCl) E2 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Detectors de gas sulfhidric d’entrada a galeries Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els detectors fixes de les galeries hauran d’estar calibrats i comprovar amb els detectors individuals portatils que marquin 
el mateix 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els equips de respiració autònoma presents a les entrades de les galeries hauran de pasar les revisions pertinents, i es 
comprovarà continuament la càrrega i els seus dispositius de seguretat, portant un registre escrit d’aquests controls. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Espais confinats. Alta Alta Alt 2 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    SI 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
■ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Espais confinats, l’accés a l’interior s’efectuarà subjectat amb un arnes de seguretat i amb vigilància continuada a 
l’exterior. S’utilitzaran escales segures o mitjants d’accés que facilitin l’entrada i la sortida el més còmode possible. 
Es disposarà de sistema per poder treure els treballadors sense haber d’accedir-hi. Tripode amb cabrestant per a poder 
treure els treballadors. 
Presència de recurs preventiu durant les tasques. 
Establir procediment de treball per a les tasques en espais confinats, portar sempre els detectors individuals de gasos. 
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Es senyalitzaran tots aquells espais confinats que hi ha a l’empresa. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Degut a l’activitat de la planta depuradora, en moltes 
de les sales i instal·lacions hi ha generació de gasos, 
principalment àcid sulfhidric. 
 

Alta Alta Alt 2 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

En cas de no disposar de detectors d’àcid sulfhidric a les sales, els treballadors sempre portaran el detector individual de 
gasos. Els VLA-ED a 2012 són de 5 ppm o 7 mg/m3, i el VLA-EC és de 10 ppm o 14 mg/m3. 
En cas de superar-se els nivells límit, s’evacuarà la sala, i es tindrà els extractors engegats. No s’entrarà a la sala fins que 
els nivells no s’hagin regularitzat. 
Senyalitzar a l’entrada de les sales els nivells limit. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

En cas de tasques de manteniment en espais confinats, es seguirà el procediment establert en treballs en aquestes 
zones, primerament es deixaran ventilar, s’aplicará ventilació forçada i es comprobaran els nivells d’oxigen i de gasos 
presents. 
Es disposarà de sistema per a poder treure els treballadors sense accedir-hi (tripode, rescatador,...) i equips de respiració 
autònoma si fos necessari. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Els detectors en continu de presència d’àcid sulfhidric, tant els fixes com els individuals, passaran les revisions pertinents 
establertes per la legislació i el fabricant, i es disposarà de les calibracions dels equips. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 17- INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES 
NOCIVES Inhalació    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

A admissió i pou de gruixuts. Caiguda a l’aigua, risc 
d’ofegament 
Als decantadors primaris i secundaris, biològic. Risc 
de caiguda a l’aigua 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 
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Degut a la possibilitat de caiguda d’algun treballador a l’aigua, es disposará de salvavides, amb corda lligada per a poder 
recuperar-lo i estirar. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

A la zona dels decantadors secundaris i el reactor biològic, es comprobarà que tot el perimetre de la bassa estigui amb 
tanques i que no hi hagi accès des de llocs que no són de treball 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
□ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

Senyalitzar-ne el risc de caiguda o d’ofegament 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Degut a la manipulació de productes químics, i aigües 
residuals i fangs. 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Recordar que per la utilització i la manipulació d’un producte químic s’han de conèixer a fons els riscos que aquests 
comporten. Per això, en primera instància, podem obtenir informació a través de l’etiqueta:  
- S’hi troben indicats en forma de pictograma els principals riscos;  
- Hi trobarem frases R i S  (H i P actualment) sobre els riscos principals i sobre la seguretat en la seva utilització. Tot 
recipient que contingui productes químics haurà d’estar degudament etiquetat. Està totalment prohibit utilitzar envasos 
d’aigua i/o similars per emmagatzemar tot i que sigui temporalment productes químics. Exemples: anticongelants, olis, 
etc..  
Cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes i prendre les mesures correctores que s’hi especifiquen 
(proteccions personals, emmagatzematge, etc.) i que els treballadors tinguin coneixement de les mateixes.  
- Per la manipulació de qualsevol producte químic cal llegir com a mínim l’etiqueta.  
- Es prohibeix barrejar voluntàriament productes doncs poden reaccionar entre ells de forma violenta i provocar 
emanacions de gasos nocius o tòxics.  
- En cas de realitzar transvasaments a altres recipients serà obligatori la utilització de protecció ocular així com de les 
mans per evitar les possibles esquitxades dels productes i s’etiquetaran correctament.  
- L’emmagatzematge de productes incompatibles cal realitzar-se de forma separada.  
- Cal mantenir unes bones pràctiques de higiene: no menjar, beure o fumar en les zones on hi hagi productes químics o 
havent-hi estat en contacte. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Disposar d’un rentaulls i de dutxes de seguretat en diferents zones de la planta, especialment allà on es realitzi la càrrega 
i descàrrega de productes químics (per exemple clorur fèrric, subproducte). 
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PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Dipòsit de productes químics i dipòsit de subproducte Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Recordar que per la utilització i la manipulació d’un producte químic s’han de conèixer a fons els riscos que aquests 
comporten. Per això, en primera instància, podem obtenir informació a través de l’etiqueta:  
- S’hi troben indicats en forma de pictograma els principals riscos;  
- Hi trobarem frases R i S  (H i P actualment) sobre els riscos principals i sobre la seguretat en la seva utilització. Tot 
recipient que contingui productes químics haurà d’estar degudament etiquetat. Està totalment prohibit utilitzar envasos 
d’aigua i/o similars per emmagatzemar tot i que sigui temporalment productes químics. Exemples: anticongelants, olis, 
etc..  
Cal disposar de les fitxes de seguretat dels productes i prendre les mesures correctores que s’hi especifiquen 
(proteccions personals, emmagatzematge, etc.) i que els treballadors tinguin coneixement de les mateixes.  
- Per la manipulació de qualsevol producte químic cal llegir com a mínim l’etiqueta.  
- Es prohibeix barrejar voluntàriament productes doncs poden reaccionar entre ells de forma violenta i provocar 
emanacions de gasos nocius o tòxics.  
- En cas de realitzar transvasaments a altres recipients serà obligatori la utilització de protecció ocular així com de les 
mans per evitar les possibles esquitxades dels productes i s’etiquetaran correctament.  
- L’emmagatzematge de productes incompatibles cal realitzar-se de forma separada.  
- Cal mantenir unes bones pràctiques de higiene: no menjar, beure o fumar en les zones on hi hagi productes químics o 
havent-hi estat en contacte. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Disposar d’un rentaulls i de dutxes de seguretat a les rodalies dels dipòsits 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Realitzar un manteniment preventiu de les instal·lacions de circulació del clorur fèrric, dels dipòsits d’emmagatzematge i 
de la zona de contenció en cas de vessaments. 
Portar un registre de tots els manteniments i reparacions. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES 
NOCIVES    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

En cas de vessament de productes químics Moderada Alta Moderat 3 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

S’establirà un procediment d’actuació en cas de fuites o vessaments de productes químics, on primer s’avaluarà la 
situació, identificant el producte si n’és possible, mai s’actuarà sense portar els equips de protecció individual (guants de 
protecció química, ulleres de seguretat i en casos concrets mascaretes de protecció). 
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Un cop identificat el producte s’actuarà segons l’indicat a les fitxes de seguretat, aplicant sepiolites, tires absorvents o 
altres reactius. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Tots els dipòsits o conduccions de productes hauran d’estar identificades amb el nom de producte o color identificatiu i el 
pictograma corresponent. Hauran de tenir cubetes de retenció en cas de vessaments, adecuades al volum disponible. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina □ Controla □ Redueix 

Disposar d’un rentaulls i de dutxes de seguretat a les zones on hi hagi dipòsits de productes, en zones de càrrega i 
descàrrega o que es manipulin continuadament. En el seu defecte es disposarà de botelles rentaulls. 
Portar un manteniment preventiu de les dutxes i rentaulls i portar un registre d’aquest. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES   [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Rentaulls i dutxa seguretat costat dipòsit fèrric es 
trobava trencada el dia de la visita 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina □ Controla □ Redueix 

S’ha de reparar la dutxa de seguretat i el rentaulls que es troba al costa del dipòsit del fèrric 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES   [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Senyalització de risc químic Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

S’haurà de senyalitzar el risc químic segons l’indicat en la fitxa de seguretat dels productes químics emmagatzemats al 
dipòsit de subproducte i de clorur fèrric 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 18- CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES   [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 
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Dipòsit d’ecodigestió: Rentaulls i dutxa d’emergència Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva ■ Prot. Individual ■ Control 

Portar un control del rentaulls i de dutxes de seguretat a les rodalies del dipòsit de subproducte. Portar un registres escrit 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Dipòsit de subproducre. Atmosferes explosives. Moderada Molt alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    SI 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es tindrà en compte el disposat al R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors que puguin estar exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de 
treball. 
Les zones es clasificaran segons: 
- Zona 0 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en 
forma de gas, vapor o boira està present de manera continua, per llargs períodes, o amb freqüència. 
- Zona 1 
Àrea de treball en la que és probable, en condicions normals d’explotació, la formació ocasional d’una atmosfera 
explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. 
- Zona 2 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva 
consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o en la que, en cas de 
formar-se, dita atmosfera explosiva només romangui durant breus períodes de temps. 
- Zona 20: 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire està present de manera 
permanent, o per un període de temps perllongat, o amb freqüència. 
- Zona 21: 
Àrea de treball en la que és probable la formació ocasional, en condicions normals d’explotació, d’una atmosfera 
explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire. 
- Zona 22: 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva en 
forma de núvol de pols combustible a l’aire o en la que, en cas de formar-se, dita atmosfera explosiva només roman 
durant un breu periode de temps. 
 
En funció de la classificació de les zones es senyalitzarà segons el RD 681/2003 i el RD 485/97. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz □ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Segons el RD 681/2003 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives en el lloc de treball, s’estableix, entre altres, la següent obligació: 
- L’empresari s’encarregarà de que s’elabori i mantengui actualitzat el document de protecció contra explosions (DPCE) 
- La senyalització de la zona vindrà indicada al DPCE 
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PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es portará un manteniment preventiu i registres d’aquest, dels detectors de metà que es puguin tenir. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX. 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

La descàrrega no s’iniciarà fins que s’hagi connectat la pinça per evitar la formació de càrregues electroestàtiques, i ens 
hagi indicat amb l’indicador lluminós que es pot iniciar la càrrega o la descàrrega 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Equips a pressió presents al dipòsit de subproducte:  bombes (han de ser 
atex), manometres o valvules 

Baixa Alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els equips a pressió seran objecte de revisions periòdiques. Es deixaran registres d’aquestes revisions. El recipient s’ha 
de sotmetre a les revisions periòdique establertes pel fabricants i exigides per la legislació vigent (Reglamento de 
Aparatos a Presión, R.D. 2060/2008 que fue publicado en el BOE nº 31 de 05/02/09)  
Els compressors han de ser revisats cada 10  anys per un Organisme  Competent en compliment de la  ITC - MIE - AP 17 
del Reglament d’aparells a pressió. La revisió consisteix en sotmetre al compressor a una inspecció visual interior y 
exterior, y a una proba de pressió.   
Anualment l’usuari dels recipients d’aire comprimit haurà de netejar interiorment els mateixos amb l’objectiu d’eliminar els 
olis i sutges produïdes per aquests. revisar els equips de seguretat.        
Si el compressor ha estat retimbrat, s’haurà de mantenir un registre de revisions i s’ha d’imprimir la data de la darrera 
revisió a la placa de revisions.   
Recordem que no s’ha d’emmagatzemar materials o productes químics a les rodalies del compressor.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Dur un manteniment preventiu de les valvules, manometres i altres equips de pressió. Portar-ne un registre de 
manteniment 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 
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A la zona del gasometre, del cremador,digestor , 
generació de gas metà i altres gasos explosius. 
Atmosferes explosives. 

Moderada Molt alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    SI 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es tindrà en compte el disposat al R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre disposicions mínimes per la protecció de la 
seguretat i salut dels treballadors que puguin estar exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de 
treball. 
Les zones es clasificaran segons: 
- Zona 0 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en 
forma de gas, vapor o boira està present de manera continua, per llargs períodes, o amb freqüència. 
- Zona 1 
Àrea de treball en la que és probable, en condicions normals d’explotació, la formació ocasional d’una atmosfera 
explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. 
- Zona 2 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva 
consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o en la que, en cas de 
formar-se, dita atmosfera explosiva només romangui durant breus períodes de temps. 
- Zona 20: 
Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire està present de manera 
permanent, o per un període de temps perllongat, o amb freqüència. 
- Zona 21: 
Àrea de treball en la que és probable la formació ocasional, en condicions normals d’explotació, d’una atmosfera 
explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire. 
- Zona 22: 
Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva en 
forma de núvol de pols combustible a l’aire o en la que, en cas de formar-se, dita atmosfera explosiva només roman 
durant un breu periode de temps. 
 
En funció de la classificació de les zones es senyalitzarà segons el RD 681/2003 i el RD 485/97. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
□ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

Segons el RD 681/2003 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives en el lloc de treball, s’estableix, entre altres, la següent obligació: 
- L’empresari s’encarregarà de que s’elabori i mantengui actualitzat el document de protecció contra explosions (DPCE) 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es portará un manteniment preventiu i registres d’aquest, dels detectors de metà que es puguin tenir. 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Les eines de treball, estaran certificades per a realitzar tasques en zones ATEX. 
Els equips de treball o equips electrònics que no estiguin certificats es deixaran fora de les zones ATEX. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 
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Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Sala de calderes Baixa Alta Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

La caldera serà objecte de revisions periòdiques. Es deixaran registres d’aquestes revisions. La caldera s’ha de sotmetre 
a les revisions periòdiques establertes pel fabricant i exigides per la legislació vigent (Reglamento de Aparatos a Presión, 
R.D. 2060/2008 que fue publicado en el BOE nº 31 de 05/02/09) i l’estipulat en les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITC) 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 20- EXPLOSIONS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Equips a pressió presents a l’empresa: compressors, bombes, etc.. control de 
manometres o valvules 

Baixa Alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Els equips a pressió seran objecte de revisions periòdiques. Es deixaran registres d’aquestes revisions. El recipient s’ha 
de sotmetre a les revisions periòdique establertes pel fabricants i exigides per la legislació vigent (Reglamento de 
Aparatos a Presión, R.D. 2060/2008 que fue publicado en el BOE nº 31 de 05/02/09)  
Els compressors han de ser revisats cada 10  anys per un Organisme  Competent en compliment de la  ITC - MIE - AP 17 
del Reglament d’aparells a pressió. La revisió consisteix en sotmetre al compressor a una inspecció visual interior y 
exterior, y a una proba de pressió.   
Anualment l’usuari dels recipients d’aire comprimit haurà de netejar interiorment els mateixos amb l’objectiu d’eliminar els 
olis i sutges produïdes per aquests. revisar els equips de seguretat.        
Si el compressor ha estat retimbrat, s’haurà de mantenir un registre de revisions i s’ha d’imprimir la data de la darrera 
revisió a la placa de revisions.   
Recordem que no s’ha d’emmagatzemar materials o productes químics a les rodalies del compressor.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Dur un manteniment preventiu de les valvules, manometres i altres equips de pressió. Portar-ne un registre de 
manteniment 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 21- INCENDIS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Equips d’extinció d’incendis presents a les 
instal·lacions. 

Moderada Molt alta Moderat 3 
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RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Recordem que cal disposar d’aparells extintors en tot el recinte, han de ser accessibles, a una distància màxima de 15 
metres. A l’interior de les zones està prohibit fumar, només es permetrà fumar a les zones exteriors i que no siguin 
decretades com a ATEX o que no hi hagi altres gasos. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

L’empresa ha de disposar dels elements d’extinció adequats, correctament situats, fàcilment accessibles, i en bon estat 
de manteniment. Segons el que preveu l’article 20 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals caldrà planificar 
l’actuació en cas d’una emergència (incendi, accident).    
Els elements d’extinció han de ser fàcilment accessibles i localitzables, cal retirar tots aquells elements que puguin 
dificultar la seva fàcil accessibilitat.  Vetllar per el compliment d’aquestes indicacions.   
Recordem que les sortides d’emergència han de estar habilitades pel seu possible ús.  
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Recordem que allà on hi hagi equips elèctrics o centrals elèctriques es recomana la presència d’un extintor d’anhidrid 
carbònic. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

CONTROL PERIÒDIC ■ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Es recorda que cal mantenir adequades i senyalitzades les vies d’evacuació i els mitjans d’extinció, així com disposar com 
a mínim, d’un extintor cada 15 metres de recorregut real des de qualsevol lloc de treball.  
  
Recordem també, que els extintors han de ser revisats cada 3 mesos per comprovar el bon estat de conservació, el bon 
estat de càrrega, etc., cada any han de recarregar-se i cada 5 anys retimbrar-se. S’han de guardar els registres 
d’aquestes revisions. 
 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Falta de senyalització de l’extintor a la sala del grup electrogen de l’edifici de bombeig d’entrada 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

A la sala de transformadors de l’edifici de bombeig d’entrada, l’extintor hauria de ser de CO2 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

Falta de senyalització de l’extintor a la sala de deshidratació 
PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 
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Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 

 RISC DETECTAT: 21- INCENDIS    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

Iluminació d’emergències de les diferents sales 
Evacuació 

Moderada Alta Moderat 3 

 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER 
COL•LECTIUS PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació que hi accedeixen, no han d’estar obstruïdes per cap 
objecte de manera que puguin ser utilitzades sense impediments en qualsevol moment.  
En cas de perill, els treballadors han de poder evacuar tots els llocs de treball ràpidament i en condicions de màxima 
seguretat.  
Les portes situades en els recorreguts de les vies d’evacuació han d’estar senyalitzats de manera adequada.  
Periòdicament es realitzarà la comprovació del sistema d’enllumenat  
d’emergències. 
A la zona de galeries la separació entre llums d’emergència serà de 4h, essent h l’alçada de les instal·lacions 
 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Establir el punt de trobada en cas d’incendi, i senyalitzar-lo 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 23- ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB 
O CONTRA VEHICLES    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Circulació de vehicles per la planta. 
Senyalització de la zona de maniobres dels camions 

Baixa Alta Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Els treballadors a la roba de treball, haurien de dur elements reflectants. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es senyalitzarà amb linies grogues o blanques la zona de circulació i maniobra dels camions que van a realitzar la 
descàrrega i càrrega al dipòsit de subproducte 
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PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 26- ALTRES  Aigua potable i aigua de serveis  [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Senyalització de les conduccions o sortides d’aigua. Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

Es senyalitzarà les conduccions i sortides d’aigua, indicant si és aigua potable o aigua de serveis. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 26- ALTRES  Coordinació empresarial  [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Coordinació empresarial. Degut a la compartició de les instal·lacions amb altres 
empreses i empreses que desenvolupin serveis a la planta. 

Moderada Moderada Baix 4 

RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz ■ Prot. 
Col·lectiva 

□ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

En compliment amb el R.D. 171/2004, de coordinació d’activitats empresarials, sempre que en un mateix centre de treball 
desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris en 
quan a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus treballadors. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 26- ALTRES    [TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Vestuaris Baixa Moderada Baix 4 
RISCOS PER : SENSE RISCOS PER COL•LECTIUS 
PROTEGITS   

NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
□ Prot. 

Individual □ Elimina ■ Controla □ Redueix 

L’empresa ha de mantenir en bon estat de manteniment els vestuaris, els quals hauran d’estar proveïts de seients i 
taquilles individuals amb clau, per guardar la roba i el calçat així com de mirall, lavabo amb aigua corrent, sabó, tovalloles 
individuals i dutxes.   
  
Els vestuaris i WC han de tenir ventilació natural o forçada fins el exterior. 
 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 28- MALALTIES CAUSADES PER AGENTS 
FÍSICS    

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 
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LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. IMATGE 

A la sala de bufants edifici bombeig 
A la sala de deshidratació 
A la sala de bufants edifici aireació, falta senyal soroll 
A la sala de bufadors segona etapa 
 

Moderada Moderada Baix 4 

 

RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:    NO 
DATA DETECCIÓ:     
12/02/2015 

 

MESURA CORRECTORA □ Mes. organitz 
■ Prot. 

Col·lectiva 
■ Prot. 

Individual □ Elimina □ Controla □ Redueix 

Degut als nivells de soroll existents, es recomana la realització d’una sonometria. 
Senyalitzar l’obligatorietat d’us dels protectors auditius en funció de l’estudi de soroll. 

PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 

MESURA CORRECTORA ■ Mes. organitz □ Prot. 
Col·lectiva 

■ Prot. 
Individual 

□ Elimina ■ Controla □ Redueix 

En aquelles sales on es superi els 85dB(A) senyalitzar la obligatorietat d’ús dels protectors auditius. 
PLANIFICACIÓ MESURA CORRECTORA 

Responsable Empresa Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Recursos humans/materials) 

     

 RISC DETECTAT: 29- MALALTIES CAUSADES PER AGENTS 
BIOLÒGICS    Legionel·la 

[TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO] 

LOCALITZACIÓ RISC PROB. CONS. VALOR. PRIORIT. 

Instal·lacions amb risc de legionel·lòsis Moderada Moderada Baix 4 
RISCOS PER : ■ MAT ■ SEN ■ MEN NECESSITA REC. PREVENTIU:   NO DATA DETECCIÓ: 12/02/2015 
CONTROL PERIÒDIC □ Mes. organitz ■ Prot. Col·lectiva □ Prot. Individual ■ Control 

• Davant la possibilitat de la presència de legionel·la en els espais de tractament cal tenir present les següents 
consideracions: 
• La infecció es contrau a través de les vies respiratòries per inhalació d’aerosols o per aspiració d’aigua que conté el 
bacteri. Els aerosols es formen a partir de petites gotes que poden generar a polvoritzar l’aigua o insuflar bombolles 
d’aigua a través d’ella. De manera que si el bacteri no es troba en medi aquós no pot sobreviure. 
• Fetes aquestes consideracions sempre que accedeixi a ambients (instal·lacions susceptibles de presència de legionel·la 
i afectades pel D 352/2004 i RD 865/2003) amb aigua en forma d’aerosol s’ha de fer ús de màscara de protecció 
respiratòria. 
• Vegeu el quadre 2 sobre equips de protecció individual de la “NTP 691: Legionel·losi: revisió de les normes 
reglamentàries (I) V. Aspectes generals.” De l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball. 

PLANIFICACIÓ CONTROL PERIÒDIC 

Respons. Control Per. Val. Econòm. Data prevista Data realitz. Mitjans (Rec. humans/mat.) Valoració Periòd. 

Empresa     Permanent 
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OBSERVACIONS I MESURES CORRECTORES 
GENERALS 

 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS: 
En compliment de l'article 24 de la LPRL i del RD 171/2004, de coordinació d'activitats empresarials, sempre 
que en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes 
hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, 
establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris per a la protecció i prevenció de riscos laborals i la 
informació sobre aquests als seus treballadors. 
 
MAQUINÀRIA: 
Recordem que tots els equips de treball que estaven a disposició de l'empresa abans del 27 d'agost de 1998, 
i que van ser adquirits abans de l'entrada en vigor del RD de seguretat en màquines 1435/92 (1 de gener de 
1995), derogat pel RD 1644/2008 de 10 d’octubre, han de complir les condicions especificades en l'annex I 
del RD 1215/97, Reglament sobre equips de treball. 

Quan l'empresa adquireixi o constitueixi nova maquinària a partir del 29/12/2009, és d’aplicació el RD 
1644/2008 pel qual s’estableixen les normes per la comercialització i posada en servei de les màquines, les 
quals han de disposar de: 

- Marcatge "CE" 
- Declaració “CE” de conformitat (ha d'estar signada pel fabricant) 
- Manual d'instruccions. Aquest manual estarà redactat de forma precisa i comprensible i, almenys, 

en una o diverses llengües oficials de l'Estat membre destinatari. 
 
Segons el RD 1644/2008 (Art. 7, ap. 1) es considera que les màquines que estiguin proveïdes del marcatge 
CE i vagin acompanyades de la declaració CE de conformitat [consulteu Annex II, part 1, secció A], 
compleixen el que disposa aquest Reial Decret. 
 
Clàusula de salvaguarda (Art. 11, RD 1644/2008): En cas de què l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma, d’ofici o a sol·licitud d’un interessat, comprovi que una màquina coberta per aquest RD, proveïda 
del marcatge CE, acompanyada de la declaració CE de conformitat i utilitzada d’acord amb el seu ús previst o 
en condicions raonablement previsibles, pot posar en perill la salut i la seguretat de les persones i, si s’escau, 
d’animals domèstics o de béns, ha d’adoptar totes les mesures necessàries per retirar la màquina del mercat, 
prohibir-ne la comercialització i/o la posada en servei o limitar-ne la lliure circulació, així com comunicar-ho a 
l’Administració General de l’Estat, a fi que aquesta n’informi la Comissió Europea. 
 
Els recordem la prohibició d'anul·lar, modificar o posar fora de funcionament els elements de protecció i/o els 
components de seguretat de les màquines. 

CONTACTES ELÈCTRICS: 
En tota instal·lació elèctrica és necessari: 

- Efectuar revisions periòdiques de l'estat dels conductors. Aquells que estiguin precintats o amb 
l'aïllament deteriorat, cal substituir-los. 

- Comprovar la continuïtat de la línia de protecció de les màquines i la línia de terra de la 
instal·lació. 

- Realitzar periòdicament (un cop al mes) comprovacions del correcte funcionament dels 
interruptors diferencials. 

- Totes les parts actives dels circuits elèctrics han d'estar protegits en la seva totalitat, cables amb 
aïllament en bones condicions i els interruptors de protecció col·locats dins de precintes 
d'aïllament tancats (quadres i subquadres elèctrics, caixes de derivació, etc.). 

Recordem que no està permès que el personal no autoritzat intervingui en la instal·lació elèctrica 
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VENTILACIÓ: 
Cal que els llocs de treball disposin d'una ventilació mínima de 30 m3·h/treballador d'aire net en ambients no
viciats i de 50 m3·h/treballador quan l'ambient està viciat o enrarit (segons RD 486/1997 sobre llocs de
treball). 
 

ENTORN DELS LLOCS DE TREBALL: 
Serà necessari tenir les zones de pas lliures de qualsevol obstacle. Igualment serà necessari tenir delimitada 
la zona d'emmagatzematge de material i no utilitzar les zones de pas per col·locar material. 
 

Periòdicament cal realitzar el manteniment de tots els punts d'il·luminació per arribar sempre a nivells 
adequats (segons RD 486/1997 sobre llocs de treball). 
 

Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (extracte del RD 486/1997, de 14 de abril): 
 

Espais de treball Dimensions mínimes 
Altura 3 m (2,5 m per a oficines) 

Superfície 2 m2 per treballador 
Volum 10 m3 per treballador 

 

Terres Condiciones mínimas 
Han de ser Fixos 

 Estables 
 No lliscants 
 Sense irregularitats 
 Sense pendents perilloses 

 

Baranes Característiques 
Materials Rígids 

Altura mínima 90 cm, aconsellable 100 cm. 
Barra intermèdia Que impedeixi el pas o lliscament per sota de les mateixes. 

Entornpeu Que impedeixi la caiguda d’objectes al nivell inferior (15 cm d’amplada). 

Ús 
En obertures Sempre que hi hagi obertures en envans, parets, plataformes, molls, etc. 

 Obligatòries si la caiguda és superior als 2m. 
En rampes i escales Costats d'escales i rampes de més de 60 cm d'alçada. 

 Si l'amplada és més gran de 1,20 m, el costat tancat tindrà passamà a 90 
cm. 

 Si l'amplada és menor, però ambdós costats són tancats, almenys un 
portarà passamà. 

 

Portes exteriors Característiques 
Dimensions mínimes 80 cm d’amplada. 
Portes transparents Senyalització a l'altura de la vista. 

 Les que no siguin de material de seguretat s'han de protegir contra el 
trencament quan aquest pugui comportar un perill pels treballadors. 

Portes i portes grans de vaivé Hauran de ser transparents o tenir parts transparents que permetin la 
visibilitat de la zona a la qual s'accedeix. 

Portes corredisses Aniran proveïdes d'un sistema que impedeixi sortir dels carrils. 
Portes i portes grans que s'obrin 

cap amunt 
Aniran proveïdes d'un sistema que impedeixi la seva caiguda. 

Portes d'accés a escales No s'obriran directament sobre els seus esglaons sinó sobre descansos 
d'amplada almenys igual a la d'aquells. 

Portals destinats a la circulació 
de vehicles 

Hauran de poder ser utilitzats pels vianants sense riscos per la seva 
seguretat, o bé han de disposar en la seva proximitat immediata de portes 
amb aquesta finalitat, expedites i clarament senyalitzades. 
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Vies de circulació Característiques 

 
 

Han d'oferir total seguretat pels vianants o vehicles que hi circulin i pel 
personal que treballi al voltant. 
Sempre que sigui necessari, les vies de circulació hauran d'estar 
clarament senyalitzades. 
Les vies de circulació destinades a vehicles han de passar a distància 
suficient de les portes, portes grans, zones de circulació de vianants, 
passadissos i escales. Es recomana separar mitjançant barrera física 
(barana) les sortides a través de portes a les vies de circulació. 
Les interseccions dels passadissos de circulació de vehicles han d'oferir 
un màxim de visibilitat, evitant angles aguts (veure figura). 
Per evitar que un treballador quedi atrapat entre el terra inferior i les 
parets d'un moll de càrrega, s'haurà d'habilitar una sortida (per exemple, 
una escala entre el nivell inferior i el superior). Quan el moll tingui molta 
longitud, se l’ha de dotar amb dues escales. Una solució alternativa és 
construir un o diversos refugis (veure figura). 

Dimensions mínimes 1 metre. 
 Es recomana 1,20 metres per passadissos principals. 
 Les vies on hagin de circular mitjans de transport i vianants hauran de 

permetre el pas simultani amb una separació de seguretat suficient. 
Amplada d'un o dos vehicles (en funció de la simultaneïtat de sentits) 
deixant 80 cm a cada per pas de vianants i 0,50 metres entre sentits de 
circulació, si escau. 

 Al voltant dels forns, calderes o qualsevol altre focus radiant de calor, es 
deixarà un espai lliure no inferior a 1,50 metres. 

 S’ha de respectar una distància de seguretat de 80 cm entre l'abast 
màxims de qualsevol màquina a elements fixos (com parets, altres 
màquines, etc.) 

 

Rampes Característiques 
Paviment Material no lliscant o elements antilliscants. 

Pendents màximes 12% per longitud menor 3 m 
 10 % per longitud menor 10 m. 
 8 % la resta 

 

Escales fixes Característiques 
Paviment Material no lliscant o elements antilliscants. 

Per paviments perforats: obertura màxima dels intersticis 8 mil·límetres. 
Amplada mínima 1 metre. 

Esglaons 
 

En una escala tots els esglaons tindran les mateixes dimensions. 
Petjada: 23-36 cm. 
Contrapetjada: 13-20 cm. 

Descansos Alçada màxima entre ells de 3,70 metres. 
 Profunditat igual a l'amplada de l'escala, mínima 1 metre. 
 Espai vertical no inferior a 2,2 metres. 

 

  
-Escales fixes- -Escales fixes verticals- 

 
 

CORRECTE 

CORRECTE 

 
INADEQUAT 

PREFERIBLE 
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Escales de servei Característiques 
Paviment Material no lliscant o elements antilliscants. 

Per paviments perforats: obertura màxima dels intersticis 8 mil·límetres. 
Amplada mínima 55 centímetres. 

Esglaons Es permet les escales de cargol. 
 Petjada mínima: 15 cm. 
 Contrapetjada màxima: 25 cm. 

 

Escales fixes verticals Característiques 
Amplada mínima 40 centímetres. 

Distància màxima entre 
esglaons 

30 centímetres. 

Distància del front dels graons a 
les parets més pròximes al 

costat de l'ascens 

Mínim 75 centímetres. 

Distància mínima entre part 
posterior dels graons a la paret 

16 centímetres. 

Espai mínim lliure a ambdós 
costats de l'eix de l'escala 

40 centímetres (si no està proveïda de protecció). 

Tram final Sobrepassarà en 1 metre la superfície de desembarcament. 
Protecció circumdant A partir de 4 metres (excepte pous estrets, conductes o altres 

instal·lacions que proporcionin una seguretat equivalent). 
Descansos Mínim cada 9 metres o fracció. 

 

Escales de mà Característiques 
Resistència La necessària per a la seva utilització en les condicions requerides, que 

no suposi un risc de caiguda per trencament. 
Elements de suport i subjecció Sabates antilliscants 

 Ganxos de subjecció al parament en la part superior (si no hi ha es 
realitzarà mitjançant abraçadores, etc.). 

 Les escales de tisora disposaran d'elements de seguretat que impedeixin 
que s'obrin (cadena, límits superiors, etc.). 

Utilització La seva utilització queda limitada a les establertes pel fabricant. 
 No s'utilitzaran les escales de mà de més de 5 metres, i que la resistència 

no es tingui garantia. 
 Queda prohibit l'ús d'escales de construcció improvisada. 
 Formaran un angle amb l'horitzontal de 75 º. 
 L'escala sobrepassarà en 1 metre la superfície de desembarcament. 
 L'ascens, descens i treballs des de les escales s'efectuaran davant 

d’aquestes. 
 Per treballs a més de 3,5 metres d'altura és necessari utilitzar cinturó de 

seguretat. 
 Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales 

de mà, quan el seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat 
del treballador. 

 No s'utilitzaran per dos o més persones simultàniament. 
Precaucions Les escales de mà es revisaran periòdicament. 

 Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que 
això suposa per a la detecció dels seus possibles defectes. 

 
IN ITINERE - VEHICLES: 
Cal insistir en el compliment del que estableix el Codi de Circulació així com vetllar pels factors humans com 
la fatiga, la falta d'atenció, la negligència, la imprudència, influències tòxiques (alcohol, drogues), ja que són 
la causa de la major part dels accidents. 
 
Recordem que abans d'agafar el vehicle, cal revisar el bon funcionament dels òrgans de seguretat essencials 
dels vehicles(frens, direcció, estat dels pneumàtics, ...). Igualment és necessari que els vehicles hagin passat 
la inspecció tècnica periòdica. 
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ALTRES: 
Recordem que s'ha de registrar documentalment la recepció del material de protecció personal, normes 
internes de seguretat,comunicats, ... 
 
L'obligació d'utilització de proteccions personals serà necessari senyalitzar-la. Els encarregats i responsables 
de l'empresa també les han d'utilitzar, encara que estiguin en zones de producció en moments puntuals. 
 
L'empresa ha de redactar i implantar unes Normes de seguretat i salut en l'empresa i vetllar pel seu 
compliment. 
 
Les sortides d'emergència han d'estar habilitades pel seu possible ús, i senyalitzades les vies d'evacuació.
Tots els centres de treball han de disposar d'enllumenat d'emergència. 
 
Els treballadors han d'estar informats i formats dels riscos i forma d'evitar-los o minimitzar-los al seu lloc de 
treball. La periodicitat dels controls periòdics de formació i informació als treballadors serà tal i com estableix 
els articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en el moment de la contractació del treballador,
quan es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els 
equips de treball. Així mateix aquesta formació estarà centrada específicament en el lloc de treball o funció de 
cada treballador, s'adaptarà a l'evolució dels riscos i aparició de nous riscos i es repetirà periòdicament si cal.  
 
Recordem l'obligació de realitzar una investigació interna dels accidents i malalties professionals per part de 
l'empresa. 
 
Protecció a la maternitat: Quan una dona estigui en període de maternitat, part recent o lactància caldrà tenir 
en compte el que estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 a l'article 26 i la Llei Orgànica 
3/2007, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Protecció als menors: A l'hora de contractar treballadors menors de 18 anys serà necessari tenir en compte el 
que estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en l'article 27, així com el Decret de 26 de juliol de 1957 
i la seva ampliació a la Directiva 94/133/CE de 22 de juny de 1994, relativa a la protecció dels joves en el 
treball. 
 
En la contractació de treballadors d'empreses de treball temporal és necessari tenir en compte l'art. 28 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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Informe realitzat a MOLLET DEL VALLÉS a 20-04-2015 
 

Per SERVIPREIN, Sociedad de Prevención, S.L.U. 
 
 
 
Signat: JAUME VERGES ALEMANY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   

 

 
• Aquest informe es realitza en funció del que preveu la vigent Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
• Aquest informe consta de 108 pàgines i dos annexes que formen un conjunt indivisible. 

 
• Qualsevol aspecte de l'informe que consideri no conforme, haurà de ser posat en coneixement de 

Serviprein, Sociedad de Prevención, SLU en el termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció, 
entenent-se que, de no realitzar observacions, l'empresa accepta la certesa del contingut de l'informe. 

 
• En cas de què s'hagin de realitzar operacions especials (treballs no habituals, bé en condicions especials 

per part dels treballadors, o bé en totes aquelles operacions que l'empresari consideri un risc afegit sobre 
l'activitat habitual), aquestes s'han de fer sempre sota la supervisió directa de l'empresari o la persona 
responsable que aquesta designi. De la mateixa manera l'empresa haurà d'informar, amb l'antelació 
necessària, a Serviprein, Sociedad de Prevención, SLU amb la finalitat que aquest pugui avaluar 
degudament les operacions a realitzar, podent així informar sobre la forma més idònia i amb menys risc 
per realitzar-la. 
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ANNEX I 

 

CODIS DE RISCS 

 

01. Caiguda de persones a diferent nivell. Inclou tant les caigudes d'alçada (edificis, bastides, arbres, 
màquines, vehicles, etc.), com en profunditats (ponts, excavacions, obertures al terra; etc...). 

02. Caigudes de persones al mateix nivell. Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes 
sobre o contra objectes. 

03. Caiguda d'objectes per desplom. Compren els desploms d'edificis, murs, bastides escales, mercaderies 
emmagatzemades, etc., i els despreniments de masses de terra, roques, allaus,... 

04. Caiguda d'objectes per manipulació. Compren les caigudes d'eines, materials, etc., sobre un treballador 
sempre que el propi accidentat sigui la persona a qui li cau el objecte que estava manipulant. 

05. Caiguda d'objectes despresos. Compren les caigudes d'eines, materials, etc., sobre un treballador, sempre 
que aquest no les estigui manipulant.  

06. Trepitjades sobre objectes. Inclou els accidents que comporten lesions com a conseqüència de trepitjades 
sobre objectes tallants o punxents. 

07. Cops contra objectes immòbils Considera al treballador com una part dinàmica, és a dir que intervé d'una 
forma directa i activa, picant contra un objecte que no estava en moviment. 

08. Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. El treballador rep cops, talls, esgarrinxades, etc., 
ocasionades per elements mòbils de màquines i instal·lacions. No s'inclouen els atrapaments. 

09. Cops per objectes o eines. El treballador es lesiona per un objecte o eina que es mou per forces diferents a 
la gravetat. S'inclouen martellades, cops amb altres eines/objectes (fusta, pedres, ferros, etc.). No s'inclouen els 
cops per caiguda d'objectes. 

10. Projecció de fragments o partícules. Compren els accidents ocasionats per la projecció sobre el treballador, 
de partícules o fragments procedents de màquines o eines.  

11. Atrapaments per o entre objectes. Elements de màquines, diversos materials, etc. 

12. Atrapaments per bolcada de màquines Inclou els atrapaments deguts a bolcades de tractors, vehicles o 
altres màquines, quedant el treballador atrapat per elles. 

13. Sobreesforços Accidents originats per la manipulació de càrregues o per moviments mal realitzats. 

14. Exposició a temperatures extremes. Accidents causats per alteracions fisiològiques al trobar-se els 
treballadors en un ambient excessivament fred o calent. 

15. Contactes tèrmics. Accidents deguts a objectes amb temperatures extremes que entren en contacte amb 
qualsevol part del cos (s'inclouen líquids o sòlids). Si va associat amb el punt 14, preval aquest últim. 

16. Contactes elèctrics. Tots els accidents causats per la electricitat. 

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives. Contempla els accidents originats per estar en una atmosfera 
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tòxica o a la ingestió de productes nocius. S'inclouen les asfixies i ofegaments. 

18. Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives. Considera els accidents per contactes amb 
substàncies i productes que donen lloc a lesions externes.  

19. Exposició a radiacions. S'inclouen les ionitzants i les no ionitzants. 

20. Explosions. Accions que provoquen lesions causades per la onda expansiva o els seus efectes secundaris. 

21. Incendis. Accions produïdes pels efectes del foc o les seves conseqüències. 

22. Causats per éssers vius. S'inclouen els accidents causats directament per persones i animals, ja siguin 
agressions, mossegades, picades, etc. 

23. Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. Compren els atropellaments de persones per vehicles, 
així com els accidents de vehicles en els que el treballador lesionat va sobre el vehicle o els vehicles. No 
s'inclouen els accidents de trànsit. 

24. Accidents de trànsit. Estan compresos en aquest apartat els accidents de trànsit ocorreguts dins de la 
jornada laboral independentment de que sigui la seva tasca habitual o no. 

25. Causes naturals. S'inclouen els accidents ocorreguts en el centre de treball, però que no són conseqüència 
del propi treball, sinó que son atribuïts a causes naturals que també poden donar-se fora del lloc de treball. Vigilar 
infart de miocardi, angina de pit, etc. 

26. Altres. Altre forma d'accident no contemplada en els apartats anteriors. 

27. Agents químics. Estan constituïts per matèria inert (no viva) i poden estar presents a l'aire sota formes 
diverses. pols, gas, vapor, fum, boira, etc.  

28. Agents físics. Estan constituïts per les diverses formes en que es manifesta la energia com soroll, vibracions, 
radiacions ionitzants, radiacions tèrmiques, així com malalties de les bosses seroses degudes a la pressió, 
malalties produïdes per la fatiga de les baines tendinoses, paràlisis dels nervis deguts a la pressió, etc. 

29. Agents biològics. Estan constituïts per éssers vius, virus, bactèries, fongs o paràsits 

30. Qualsevol altra malaltia no contemplada en els apartats anteriors.  
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ANNEX II 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

Ordre de 9.3.1971 (M. Treb., BBOOE 16 I 17.3., rect. 6.4.1971). Ordenança general de seguretat i higiene en 
el treball. 
Reial Decret 1435/1992 de 27/11. (M. Relac. Corts, BOE 1992.11.12). Dicta les disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines. 
Reial Decret 1407/1992 de 20.11. (M. Relac. Corts, BOE 1992.12.28, rect. 24.2.1993). Regula les condicions 
per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 
Reial Decret 1942/1993 de 5.11. (M. Ind i E., BOE, 1993.12.14,rect. 1994.05.07). Reglament d'instal·lacions 
de protecció contra incendis. 
Reial Decret 2085/1994 de 20.10. (M. Ind i E., BOE 27.1., Rect.1995.04.20). Reglament d'instal·lacions 
petrolíferes. 
Llei 31/1995 de 8.11. (Jef. Est, BOE 10.11.1995). Llei de prevenció de riscos laborals 
Reial Decret 2177/1996 de 4.10. (M. Fom., BOE 29/10., Rect.1996.11.13). Norma bàsica de l'edificació NBE-
CPI/96: Condicions de protecció contra incendis dels edificis, 
Reial Decret 39/1997 de 17.1. (M. Treb. i As. Soc, BOE 31.1.1997).Reglament dels serveis de prevenció 
Reial Decret 251/1997 de 21.2. (M. Ind i E., BOE 1997.03.18).Reglament del Consell de Coordinació de la 
Seguretat Industrial. 
Reial Decret 485/1997 de 14.4. (M. Treb. i As. Soc., BOE 23.4.1997). Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Reial Decret 486/1997 de 14.4. (M. Treb. i As. Soc., BOE 23.4.1997). Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball, modificat per: Reial Decret 2177/2004 
Reial Decret 488/1997 de 14.4. (M. Treb. i As. Soc., BOE 23.4.1997). Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
Reial Decret 664/1997 de 12.5. (M. Presid., BOE 24.5.1997). Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb la exposició a agents biològics durant el treball, 
Reial Decret 773/1997 de 30.5. (M. Presid., BBOOE 12.6., rect. 18.7.1997). Disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’ equips de protecció individual. 
Reial Decret 1215/1997 de 18.7. (M. Presid., BOE 7.8.1997). S’estableixen les Disposicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Reial Decret 1216/1997 de 18.7. (M. Presid., BOE 7.8.1997). Estableix les Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en el treball a bord de vaixells de pesca,. 
Reial Decret 1389/1997 de 5.9. (M. Ind. y E., BOE 7.10.1997). Aprova les Disposicions mínimes destinades a 
protegir la seguretat i salut dels treballadors en les activitats mineres. 
Reial Decret 1627/1997 de 24.10. (M. Presid., BOE 25.10.1997). Estableix les Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de Construcció. 
Reial Decret 413/1997 de 21.3. (M. Presid., BOE 16.4.1997). Protecció operacional dels treballadors externs 
amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada 
Reial Decret 230/1998 de 16.2. (M. Presid., BOE 12.3 rect. 2.7.1998). Aprova el Reglament de Explosius. 
Reial Decret 1751/1998 de 31.7. (M. Presid., BOE 5.8., rect. 29.10.1998). Aprova el reglament de 
instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC) i es 
crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 
Reial Decret 216/1999 de 5.2. (M. Treb. i As. Soc., BOE 24.2.1999). Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 



UTE EDAR MONTORNES 

 
 

C032669.034300-02-001-2015-1099-ER-PP SPATC2-ER-PP-1
Annex: Legislació aplicable Pàgina 112/113
Aquest annex no conté un recull exhaustiu de la normativa sobre Seguretat i salut en el Treball sinó que pretén recollir exclusivament la normativa rellevant 

en la matèria, de manera que únicament es fa referència al subjecte legal inicial. 

Reial Decret 258/1999 de 12.2. (M. Presid., BOE 24.2., rect. 30.4.1999). S’estableixen condicions mínimes 
sobre la protecció de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors en el mar. 
Reial Decret 1254/1999 de 16.7. (M. Presid., BOE 20.7 rect. 4.11.1999). S’aproven mesures de control dels 
riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses 
Reial Decret 171/2004 de 30.1. (M. Treb. i As. Soc., BOE 31.1., rect. 10.3.2004). Pel que es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 
Reial Decret 374/2001 de 6.4. (M. Presid., BOE 1.5, rect. 30.5. y 22.6.2001). Protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
Reial Decret 614/2001 de 8.6. (M. Presid., BOE 21.6.2001). Disposicions mínimes per la protecció de la salut 
i seguretat dels treballadors davant al risc elèctric. 
Reial Decret 222/2001 de 2.3. (M. Ciència i Tecn., BOE 3.3.2001). Dicta les disposicions d’ aplicació de la 
Directiva 1999/36/CE, del Consell, de 29.4., relativa a equips de pressió transportables 
Reial Decret 379/2001 de 6.4. (M. Cien. i Tec., BOE 10.5., rect. 19.10.2001). Aprova el Reglament de 
emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1, 
MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7, completat per:  RD 2016/2004  
Reial Decret 842/2002 de 2.8. (M. Ciència i Tec., BOE 18.9.2002). Reglament electrotècnic per a BT. 
Reial Decret 349/2003 de 12.5. (M. Presid., BOE 24.5.1997). Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball, 
Reial Decret 681/2003 de 12.6. (M. Presid., BOE 18.6.2003). Protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.  
Reial Decret 487/1997 de 14.4. (M. Treb. i As. Soc., BOE 23.4.1997). Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels 
treballadors.  
Reial Decret 171/2004 de 30.1. (M. Treb. i As. Soc., BBOOE 31.1., rect. 10.3.2004). Pel que es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 
Reial Decret 1311/2005 de 4.11. (M. Treb. i As. Soc., BOE 5.11.2005). Protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar de l’exposició a vibracions mecàniques. 
Reial Decret 1299/2006 de 10.11. (M. Treb. i As. Soc., BOE 19.12.2006). Aprova el quadre de malalties 
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per la seva notificació i registre. 
Reial Decret 286/2006 de 10.3.(M. Presid., BOE 11.3., rect. 14.3 i 24.3.2006). Protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició al soroll.  
Reial Decret 396/2006 de 31.3.2006 (M. Presid., BOE 11.4.2006). Estableix les Disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició al amiant. 
Reial Decret 919/2006 de 28.7. (M. Ind., Tur. i Con., BOE 4.9.2006). Reglament de xarxes i escomeses de 
combustibles gasosos i Instruccions MIG-R. 
Reial Decret 1580/2006, de 22.12 (M. Ind. Com. i Tur., BB.OO.E 17.1; rect. 28.6.2007 i 25.5.2010). Pel que 
es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. 
Reial Decret 314/2006 de 17.3. (M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006, rect. 20.12.2007 i 25.1.2008). Aprova el Codi 
Tècnic de la Edificació. 
Reial Decret 1027/2007, de 20.7 (M. Presid., BB.OO.E 29.8.2007; rect. 28.2.2008). Pel que s’aprova el 
Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), 
Reial Decret 393/2007, de 23.3 (M. Int., BOE 24.3.2007). Pel que s’aprova la Norma Bàsica de Autoprotecció 
dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions 
d’emergència 
Reial Decret 1644/2008, de 10.10 (M. Presid., BOE 11.10.2008). Pel que s’estableixen les normes per la 
comercialització i posada en servei de les màquines. 
Reial Decret 2060/2008, de 12.12 (M. Ind. Tur, i Com., BB.OO.E 5.2.2009.,rect. 28.10.2009). Pel que 
s’aprova el Reglament d’equips a pressió i  les seves instruccions tècniques complementàries.  
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Reial Decret 223/2008, de 15.2 (M. Ind. Tur. i Com., BB.OO.E 19.3; rect. 17.5.2008 y 19.7.2008). Pel que 
s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línees elèctriques d’alta tensió 
i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. 
Reial Decret 486/2010, de 23.4 (M. Treb. i Imm., BB.OO.E 24.4; rect. 6.5.2010). Sobre la protecció de la 
salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició a radiacions òptiques 
artificials.  
Reial Decret 138/2011, de 4.2 (M. Ind. Tur i Com., BB.OO.E 8.3; rect. 28.7.2011). Pel que s’aproven el 
Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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CCM DESHIDRATACIO

Resp.

12.1

Original

MAN AUT

CCM

AUT LOCAL

CONFIRMACIO
MARXA DEFECTEAUTO

MARXA

8.8.8.8

0

13SA1

LOCAL
AUTO

MAN

K1SF56813Z

7

5

3

1

LOCALCONTACTOS AUTO 0

POSICIONS

9

2

4

6

8

10

11 12

MANUAL

AMARILLO

V
E
R

D
E

M
A
R

R
O

N

MARXADEFECTE

PLC

N

N

1

2

3

4

5

6

13ID1
40A

300mA I∆

1

2

N

N

13FA1
6A

I>

5

6

3

4

1

2

13KM1
32A

1

2

3

4

5

6

13FM1
6-10A

I>I> I>

13

14

1
3
.1

2 11

12

3

4

A1

A2

11

14

21KA101

11

14

13KA1
13.11

21

24

13KA2
13.12

1

2

3

13R1

11

14

13KA3
13.13

21

24

13KA1
13.11

11

12

13KA2
13.12

13

14

13FM1
13.2

U1 V1 W1

PE

13M1
4kW 3~

M

50A

13VF1
4kW

SD700

A1

A2

13KM1
ALIM.

1 2 13.2

3 4 13.2

5 6 13.2

A1

A2

13KA2
DEFECTE

1211 13.10
2421 13.14

A1

A2

13KA3
ORDRE
MARXA

11 14 13.4

2421 13.14

1

2

13HA1
MARXA

1

2

13HA2
DEFECTE

2

1

13SA1

1 2 3

U U
13UU1

CS1
40/400

U

1

2

13X 1 32

13

14

S1
18.8
23.8
33.8

7

8

4

21

24

13KA3
13.13

6

20X10 16 17 18

13X 5 7 8 9 10

11

14

11KA12

Q
:4

9
.4

13 1413X 11 12

13U1
DISPLAY LOCAL

10X1 17 18 10X2 31 32

11X2 13 14 15

6x1

13.8
13CC2

mm² 2x1,5

13CC4

mm² 6x1

13.6
13CC2

mm² 4x1

13CC3

mm²

5x??

13CC1

mm²
4x6

13CF1

mm²

1 2 N M G3 4 5M Az

GWVU

PEL3L2L110 11+ 18- 1 2 33 27 2632

A1

A2

13KA1
CONFIR.
MARXA

1411 13.13

2421 13.9

19

I:
9
2
.7

I:
9
3
.0

I:
9
3
.1

R/12.2

S/12.2

T/12.2

N/12.2

R / 14.0

S / 14.0

T / 14.0

N / 14.0

0V / 12.1.7 0V / 14.10

+24V.4 / 2.2.3

paco
Óvalo



REALIZAT:

REVISAT:

APROVAT:

0 

J. BEAS

M.A.TRIBALDO

B.LãPEZ

1 

MODIFICAT:

20.Sep.2006

E.E-51421

13-09-06

DATA AS-BUILT

PROJECTE:

2 3 

TÖTOL DEL PROJECTE:

4 

E.D.A.R. DE MONTORN�S

5 

ORIGINAL A4

ESCALES:

s/e

6 

0 0 0 0 0

GRAFICA

GRUP:

RB300_C

7 

TÖTOL DEL PL·NOL:

8 

POTENCIA I MANIOBRA

BUFANT BIOLãGIC N§3

9 

FULL

CCM03

126/510

ARMARI

CAMP

+RB300_B/121.9/R1
+RB300_B/121.9/S1
+RB300_B/121.9/T1
+RB300_B/121.9/N1

-AE
(132 kW)

W-RB300C/1

RDtMDt 0,6/1kV

30m 3x120+TTx70mmý

(320A)
Icc. 50kA

-F1

1

2

3

4

5

6

(265A)

-KC
.8

1

2

L1

U

MA

M
3

~

(132 kW)
-M1

U V W

PE

3

4

L2

V

NE

5

6

L3

W

GR

(300mA)
(80mm)

-T0

PE

GV

128.3

13

14

13

14

126.4

-F0

T1

T2

RB300_C

Bufant biol¢gic n§3

A1

A1

A2

.8

A2

31

32

33
.6

-F3

W-RB300C/2

VHOVFV-500V

30m 2X1,5mmý

A1

T1

-X2 1

1

A2

T2

2

2

96

95

+CCM_R03/33.3/24VA.11

PE /128.224VA.11

+CCM_R03/33.3/0VA.11

.8128.2

NO NT

-KF0
A1

A2

.8128.6

NO NT

-KPTC
A1

A2

+CCM_R03/34.3/24VAC.11

C-RB300C/1

VHOVFV-500V

30m 4x1,5mmý

Caixa de
Polsadors

-X3 1

1

P
u
l
s
a
d
o
r
 
m
a
r
x
a

(
d
e
s
 
d
e
 
c
a
m
p
)
.

129.6

-S4

2

2

-S4
13

14

P
u
l
s
a
d
o
r
 
a
t
u
r

(
d
e
s
 
d
e
 
c
a
m
p
)
.

129.7

-S5

3

3

-S5
13

14

P
u
l
s
a
d
o
r

e
m
e
r
g
�
n
c
i
a

(
d
e
s
 
d
e
 
c
a
m
p
)
.

4

4

S6
1

2

PE

.8
128.5

NO NT

-KE
A1

A2

/130.20VA.11

PORTA
MãDUL 6A

     -S1.  Selector de Maniobra

     (Porta de l'armari de pot�ncia)

+CCM_R03/4.3/LA.11
+CCM_R03/4.3/NA.11

1

3

5

7

-S1

2

4

6

8

(4A)
Icc. 15kA

-F2

1

2

3

4

-S1
129.2

7

8

-KPTC
.4

11

12

-KF0
.4

11

12

-KE
.7

11

14

-KAC
130.4

13

14

.1

.1

.1
128.4

NO NT

-KC
A1

A2

  NO

  NO

  NO

  NT

F SER

0

0

0

1

LOCAL

1

0

0

0

/+RB300_D/131.0R1
/+RB300_D/131.0S1
/+RB300_D/131.0T1
/+RB300_D/131.0N1

128.4

11

14

MAN

0

1

0

0

SCADA

0

0

1

0

paco
Óvalo

paco
Óvalo



REALIZAT:

REVISAT:

APROVAT:

0 

J. BEAS

M.A.TRIBALDO

B.LãPEZ

1 

MODIFICAT:

20.Sep.2006

E.E-51421

13-09-06

DATA AS-BUILT

PROJECTE:

2 3 

TÖTOL DEL PROJECTE:

4 

E.D.A.R. DE MONTORN�S

5 

ORIGINAL A4

ESCALES:

s/e

6 

0 0 0 0 0

GRAFICA

GRUP:

RB300_C

7 

TÖTOL DEL PL·NOL:

8 

ALIMENTACIà I MANIOBRA

TARJA DE CONTROL ARRANCADOR

BUFANT BIOLãGIC N§3

9 

FULL

CCM03

127/510

+CCM_R03/32.9/LASAI
+CCM_R03/32.9/NASAI

-AE
(132 kW)

(2 A)
Icc. 15 kA

-F4

1

2

3

4

L

230 V

N

/+RB300_D/132.1LASAI
/+RB300_D/132.1NASAI

11

14

D
V

T28

+
2
4
V

10

R
X

T29

E
D
1

-KMA
130.3

11

14

11

T
X

T30

E
D
2

-KRA
130.4

12

14

12
N
A

/
1
2
8
.
8

-
D
A

8

PE

+RB300_B/122.5/24VTA
+RB300_B/122.5/0VTA

+
2
4
V

24AUXA-X1 8

24V

PE

O
V

17

DV

/+RB300_D/132.524VTA
/+RB300_D/132.50VTA

BLINE

0V

GND

PASARELA

PROFIBUS

TX

ALINE

RX

/+RB300_D/132.8ALINE
/+RB300_D/132.8GND

/+RB300_D/132.8BLINE

paco
Óvalo



Full
Total fulles

EDAR STA EULALIA
Resp.

01

Original

paco +

Data

Data

Canvi

0

Provat
4

05/02/2010
MEZCLADOR FANGOS

=

Nom

35

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CCM

ARRANCADOR 1
  7,5kW

5 6

3 4

1 2

LOCALCONTACTOS AUTO 0 MANUAL

POSICIONES

3

35SA1

2
1

4

7 8

3 4

1 2

AVANCCONTACTOS AUTO RETRO HOJA

POSICIONES

021

35SA4

HOJA

35

35

35

35

1-AUTO

2-AVANCE

3-RETROCESO

1-AUTO

2-LOCAL

3-0

4-MANUAL 35

35

1

2
34HA1
DEFECTE

1

2
34HA2

MARXA

21

22
34FM2

34.1

A1

A2
34KA1
DEFECTE

31 35.13

5

6

3

4

1

2
35KM1

9A

1

2

3

4

5

6

34FM2
30-40A

I>I> I>

13

14

34
.1

4

21

22

34
.9

T234X T1WV

U V W

PE

06A501
16kW 3~

M

13

14
35KM1

35.3

34XF U

13

14
34FM2

34.1

1

2

N

N

34FA1
6A

I>

3x10+T
34CF1

mm² 1 2 3

21

22
35KM1

35.3

21

22
35KM2

35.5

5

6

3

4

1

2
35KM2

9A

L3L2L1

U

PE

V W PE

NL97

73

74
35KM1

35.3
2

3
ARRANCADOR 1

13

14
35KM2

35.5

A1 11 12 14

A2 P1 P2

34U1

1

2

34R1
R. CALENT.

2

1

34ST1
S. TERMICA

P1 P2

4

2x1,5
34CC1

mm² 2x1,5
34CC2

mm²N R N R

R/34.9

S/34.9

T/34.9

N/34.9

R / 34.0

S / 34.0

T / 34.0

N / 34.0

A1 / 35.4

B1 / 34.7B1/34.14

paco
Óvalo

paco
Óvalo
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