
Projecte final  1
Prevenció de riscos laborals i primers auxilis

Com a treballador de la consultoria FOL+, es requereix la teva ajuda per resoldre les següents qüestions que plan-
tegen els treballadors de diferents sectors professionals:

1. Els treballadors de l’empresa BIDONS & LLAUTONS, SA estan una mica inquiets. Des de fa tres mesos, gairebé 
cada dia, en apilar els bidons a mesura que es van acabant, aquests bidons cauen, roden per l’interior de la 
nau, xoquen amb maquinària, etc. Afortunadament, a data d’avui encara no ha ocorregut cap accident de 
treball amb lesions.

 Els treballadors van a la consultoria i et plantegen: des del punt de vista de la prevenció, quin document hau-
ria de contemplar l’existència de riscos en el treball i les mesures preventives que caldria aplicar? Què hauria 
de fer l’empresa? Resol els seus dubtes.

2. La Núria serà mare d’aquí a sis mesos i treballa en una fosa de metalls no fèrrics, de forma que està exposada 
a una gran toxicitat. Desconeix si té algun dret en matèria preventiva.

	 La	teva	tasca	consisteix	a	investigar	la	possible	protecció	específica	que	l’empresa	hauria	de	realitzar.	Com	a	
ajuda,	pots	consultar	internet,	publicacions	especialitzades,	informació,	etc.	Raona	la	resposta.

3. El Marc, un operari de 33 anys pertanyent a l’empresa de neteja industrial SERVILIMP, SL, mor en inhalar ga-
sos mentre treballava en una fossa sèptica de l’empresa SAICA, SA. El fatal accident de treball podria haver-se 
produït en respirar gasos amb un índex d’oxigen baix. Al lloc de l’accident laboral van acudir els bombers i els 
serveis sanitaris, que no van poder fer res per reanimar la víctima. L’empresa vol saber quines són les mesu-
res	preventives	que	s’han	incomplert	i	et	demana	ajuda	per	posar	fi	com	més	aviat	millor	als	riscos	que	hagin	
produït aquest accident.

4.	 L’Antoni	Aldomà	Forns	realitza	la	seva	activitat	laboral	com	a	programador	informàtic.	Tenint	en	compte	que	
els	riscos	laborals	més	freqüents	associats	a	la	utilització	d’aquests	equips,	les	pantalles	de	visualització	de	
dades (PVD), són els trastorns musculoesquelètics, els problemes visuals i la fatiga mental, podries ajudar 
l’Antoni	a	planificar	les	mesures	que	caldria	adoptar	per	evitar	o	disminuir	danys	derivats	d’aquests	riscos?	
Quina norma regula aquestes mesures?

5. La	Maria	vol	que	anem	a	 la	seva	oficina	per	assessor	els	seus	
treballadors, in situ, sobre com s’han de col·locar la pantalla de 
visualització	 de	 dades,	 quines	 característiques	 han	 de	 tenir	 la	
taula de treball, el teclat i la cadira en la qual treballen, així com 
les condicions que ha de tenir l’entorn on es desenvolupa la seva 
activitat	i,	finalment,	indicar	quines	mesures	han	de	prendre	per	
evitar la càrrega mental. Elabora un informe en el qual es re-
cullin totes les recomanacions sobre aquestes qüestions que et 
sol·liciten.

6. La Maria té diversos treballadors teletreballant i vol saber si cal 
dur a terme l’avaluació de riscos dels llocs de treball d’aquests 
empleats,	ja	que	realitzen	l’activitat	des	de	casa	seva.	Què	li	pots	
indicar tenint en compte el que es preveu en el Reial Decret Llei 
28/2020, de 22 de setembre, que regula aquesta forma de tre-
ball? Quines mesures indicaries que duran a terme els emple-
ats de la Maria que estan teletreballant, per evitar els trastorns 
musculoesquelètics, la fatiga visual, els riscos psicosocials i els 
riscos vinculats al lloc de treball que estan presents en aquesta 
forma de treballar?
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 7. El Carles, un operari, resulta ferit després de caure des del camió d’escombraries amb què treballava. No 
se’n coneix gaire bé la causa, però es creu que no es va subjectar bé, va relliscar i va caure, colpejant-se així 
el cap contra la vorera. Per sort, no es va haver de lamentar la seva mort, encara que sí va estar de baixa 
una bona temporada. La seva empresa es planteja millors pràctiques preventives, com usar casc i guants, 
però resulta que els seus treballadors es resisteixen al canvi, diuen que resulta incòmode, que el veuen 
complicat, etc.

	 La	teva	tasca	consisteix	a	convèncer	els	treballadors	dels	avantatges	d’utilitzar	un	equip	de	protecció	indivi-
dual	(EPI)	adequat,	explicant	les	seves	característiques,	protecció	i	riscos	específi	cs	prenent	de	referència	el	
succés plantejat.

 8.	 Tres	empreses	van	a	la	consultora	i	et	demanen	assessorament	per	saber	com	organitzar	la	prevenció	de	
riscos dels seus empleats. Les empreses són les següents:

 a) Empresa amb 656 treballadors en plantilla i amb una activitat que no està contemplada com d’especial 
perillositat en la legislació aplicable.

 b) Empresa d’estètica amb una plantilla de vuit treballadors i en la qual l’empresari porta a terme l’activitat 
preventiva.

 c) El mateix cas que l’anterior, però l’empresari no vol assumir l’activitat preventiva per no tenir la formació 
adequada.

 9. L’Albert, un mecànic-electricista de 47 anys, ha estat elegit com a delegat de prevenció. Acut a nosaltres 
perquè no sap exactament quines són les seves competències i les garanties amb què compta per ocupar 
aquest lloc, així que ens posem mans a l’obra per facilitar-li aquest coneixement.

10. Sovint, moltes empreses no saben com es poden valorar els riscos; per això, els ensenyem que s’han de 
tenir en compte certes variables. Tu ets el nostre millor assessor, per la qual cosa t’encarregaràs d’expli-
car-los-ho i, al mateix temps, els indicaràs com actuar segons la valoració a què s’ha arribat.

11. Se’ns ha demanat que assessorem un grup de monitors de temps lliure sobre els principis d’actuació en 
primers auxilis, de manera que els indiquem en què consisteix el principi bàsic conegut com a PAS i com 
han d’actuar de manera general davant d’un accidentat; per això, comptem amb un metge que a vegades 
col·labora amb nosaltres en aquest tipus de temes.

12. L’Àlex, un empleat municipal de 43 anys de manteniment de parcs i jardins, pateix l’amputació de dos dits 
mentre treballava amb una serra radial i una màquina tallagespa. L’accident laboral succeeix quan l’operari 
intentava	afi	lar	una	fulla	de	la	màquina	tallagespa	amb	una	serra	radial	elèctrica.	Ensenyem	a	classifi	car	
l’hemorràgia que l’Àlex ha patit i, al mateix temps, la manera d’actuar davant d’aquesta lesió.
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