
ERGONOMIA

TREBALLS FÍSICS



ERGONOMIA: ESPECIALITAT PREVENTIVA 
QUE AVALUA DEMANDES FÍSIQUES DEL 
TREBALL I L’EXPOSICIÓ A RISCOS 
ERGONÒMICS

L’ergonomia estudia l’espai físic del treball,
l’entorn tèrmic, els sorolls, les vibracions, les
postures del treball, el desgast de l’energia, la
càrrega mental, la fatiga nerviosa, la càrrega
de treball i tot allò que pugui posar en perill la
salut del treballador i el seu equilibri
psicològic i nerviós.



FACTORS DE RISC DERIVATS DE LA CÀRREGA DE TREBALL

El treballador està sotmès al llarg de la jornada laboral a un conjunt
d'esforços físics i psíquics propis de la seva activitat. És el que
s'anomena càrrega de treball. Si el treball és predominantment
muscular es parla de càrrega física. Si el treball implica un major
esforç intel·lectual, parlem de càrrega mental.
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Qué Riscos Laborals trobareu en el desenvolupament de la vostra feina? 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES (MMC)
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excessius

Postures 
forçades

Moviments 
repetitius



RISCOS ERGONÒMICS ASSOCIATS

• Fatiga física degut als factors biomècanics: riscos per esforços 
excessius, postures forçades i  moviments repetitius (tasques 
empènyer i estirar), pot producir lesió dorso-lumbar. Riscos per 
trastorns múscul-esquelètics derivats  de la càrrega física: 
dolors d’esquena, lesions a les mans (tasques de càrrega i 
descàrrega).

• Riscos ambientals: il-luminació, soroll, condicions
termohigrométriques (temperatura de l’aire i superficies de
l’entorn, la humitat de l’aire, el moviment o velocitat de l’aire).

• Riscos per atrapaments, caigudes a diferents nivells (utilització 
escales de mà), lesions per cops, atrapaments.



MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES (MMC)

Segons el RD 487/1997, entenem per manipulació 
manual de càrregues qualsevol operació de 
transport o subjecció d'una càrrega per un o més 
treballadors, com ara elevació, posicionament, 
empenyent, tracció o desplaçament.



QUAN ES CONSIDERA QUE UN TREBALLADOR ESTÀ 
EXPOSAT A RISCOS PER MMC?:

� ES CONSIDERA QUE TOTA CÀRREGA QUE PESA MÉS DE 3KG POT 
CONPORTAR UN POTENCIAL RISC DORSOLUMBAR, JA QUE TOT I 
SER UNA CÀRREGA BASTANT LLEUGERA, SI ES MANIPULA EN 
UNES CONDICIONS ERGONÒMIQUES DESFAVORABLES PODRIA 
GENERAR UN RISC.

� EL PES MÀXIM QUE ES RECOMANA NO SOBREPASSAR es de 25 Kg. 
(En condicions ideals de manipulació). DONES JOVES I GENT GRAN 
15kg, ASSEGUT 5kg.

� EN CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS, ELS TREBALLADORS SANS I 
ENTRENATS FÍSICAMENT PODRAN MANIPULAR CÀRREGUES DE 
FINS 40 Kg., SEMPRE QUE LA TASCA ES REALITZI DE FORMA 
ESPORÀDICA I EN CONDICIONS SEGURES.



MMC: pràctiques segures de manipulació

• Per reduir els riscos associats a
la manipulació manual de
càrregues es hauran de tenir en
compte diversos aspectes, com
són:

�EL PES
�LA MIDA I LA FORMA DE LA 

CÀRREGA
�LA POSTURA QUE HAN 

D’ADOPTAR ELS 
TREBALLADORS PER LA SEVA 
MANIPULACIÓ

�LA FREQÜÈNCIA DE REPETICIÓ 
DELS MOVIMENTS

1. Els treballadors han d’alçar les càrregues 
mantenint l'esquena recta i els genolls 
flexionats.

2. La càrrega s'ha de posar a prop del cos 
evitant l'esforç excessiu d'una sola part del 
mateix i la conseqüent pèrdua d'equilibri. 

3. La càrrega no ha d'impedir una perfecta 
visibilitat. 

4. No s'ha de manipular una càrrega quan les 
mans o la càrrega estiguin impregnades 
d'alguna substància lliscant. 

5. S'evitaran les rotacions brusques mentre es 
manipuli la càrrega per dos o més 
treballadors. Es farà de manera sincronitzada 
i mantenint-se sempre els treballadors d'un 
mateix costat de la càrrega. 

6. S'han d'utilitzar equips de protecció personal, 
com guants i botes.



No flexioneu mai l’esquena!!



RECORDI
CONDICIONS DESFAVORABLES

• Càrrega allunyada del cos.  

• Postures inadequades. 

• Sòls inestables. 

• La manca d’aptitud física per realitzarles tasques 
en quëstió.

• La inadequació de robes, calçat o altres efectes 
personals que porti el treballador. 

• La insuficiència o inadaptació dels 
coneixements o de la formació.

• L’existència prèvia  de patologia dorsolumbar.

MESURES PREVENTIVES

• Mantingui els peus separats i fermament 
recolzats.

• Doblegar els genolls per aixecar la càrrega del 
sòl, i mantingui l'esquena recta.

• Si ha d'aixecar la càrrega per sobre de la cintura, 
no ho faci mai en un sol moviment. 

• No giri el cos mentre transporta la càrrega. 
• Mantingui la càrrega el més propera al cos, 
• Col·locant els braços el més tensos possibles.
• Demani ajuda a un company si la càrrega és 

excessiva.
• Utilitzarem les ajudes mecàniques que siguin 

possible (carretons, carrets, muntacàrregues, 
etc.)

• Es recomana per al transport de carros 
empènyer el carro i no tirar-ne.

• Per a la recollida de cubs, col·locar el mateix 
entre les cames i realitzar l'aixecament fent força 
amb els músculs de les cames.
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CONDICIONS AMBIENTALS 
DESFAVORABLES

Riscos ambientals: il-luminació, soroll, 
condicions termohigrométriques

(temperatura de l’aire i superficies de 
l’entorn, la humitat de l’aire, el moviment

o velocitat de l’aire).

MESURES PREVENTIVESMESURES PREVENTIVES

RISCOS PER IL-LUMINACIÓ
Inadequeada, reflexos

RISCOS PER SOROLL

EPI’s protecció auditiva (orelleres)

RISCOS PER ESTRÈS TÉRMIC
-Mesos d’estiu (roba transpirable, protecció cap
etc) ingesta hídrica, cremes de protecció solar, 

ulleres de sol.
-Mesos d’hivern (roba d’abric)
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RELACIONATS AMB LA TASCA

Riscos per atrapaments: caigudes a 
diferents nivels (utilització escales de 

mà), lesions per cops, etc
Riscos biològics

MESURES PREVENTIVES

EPI’s: guants, casc, sabates de seguretat, 
màcares protecció respiratòra FFP3, 

protecció facial:pantalles, roba per protecció
ignífuga, arnès de seguretat, escales de 

seguretat.



Mesures preventives:
escales de mà, MMC, caigudes…..

FACTORS DE RISCOS 
DEGUTS A:

• Les escales portàtils tipus
escala de tisora.

• Riscos de caiguda a diferent
nivell, des d'escales de mà
per accedir a prestatgeries
altes.

• Manipulació inadequada de
les càrregues.

• Posturas forçades i
moviments repetitius.

• Risc de lesions
dorsolumbars i
sobreesforços en manipular
material de pes elevat.

• Fer bon ús de la utilització de l'escala. Les escales no estan destinades 
per lloc de treball sinó per a accés.

• A la realització de treballs amb presència de corrent elèctric es farà ús 
d'escales de fusta o altres de material sintètic aïllant (fibra de vidre).

• En es escales de tisora   mai es treballarà a cavall ni es passarà d'un 
costat a un altre per la part superior.

• Les escales de mà no s'utilitzaran per dos o més persones 
simultàniament.

• Mai es pujarà més enllà de l'últim esglaó.

• Fixar l'escala de forma segura amb punts de suport antilliscants perquè 
l'escala no rellisqui per la seva base o suport superior. 

• Posar a disposició dels treballadors escales en bon estat, amb sabates 
antilliscants adequades al tipus de paviment.

• La escala de tisora   tindrà sistema de subjecció per evitar la seva 
obertura (tancament anti-obertura.

• Assegurar que la part més alta de l'escala sobresurt 1 metre per sobre 
del punt de suport.

• Disposició d'arnès de protecció per a altures de més de 3'50 metres.

• Mantenir l'adequada intensitat lumínica a la zona.

• Utilitzar l'escala apropiada per a cada treball i alçada a assolir.

• Les escales de mà s'ha de pujar amb precaució, sempre d'enfront 
d'elles, agafant-se amb les dues mans en pujar i al baixar, no portant 
objectes a les mans. Garantir l'estabilitat de l'escala.

• Seleccionar estris de treball amb disseny adequat per evitar postures 
forçades i sobreesforços

• Informar-se del pes de les mercaderies, caixes, contenidors a manipular.

• Utilitzar mitjans mecànics com poden ser plataformes elevadores

• Agarrar fortament la càrrega utilitzant els palmells de les mans i els dits.

• Sempre hauràs de ser estable o tenir la resistència adequada. Mantenir 
en bon estat els travessers i esglaons.

• Inspeccionar la zona on es va a situar perquè quedi sòlidament 
assentada, en bases horitzontals i planes. 

• Assegurar que la inclinació és correcta. -Mantenir el punt de contacte 
amb l'escala en pujar i baixar.

• Hi escales amb plataformes i baranes de seguretat recomanables en 
cas de realitzar treballs sobre les mateixes





EXERCICI PRÀCTIC
Exemple d’aplicació:
Joan, operari de l'empresa “A” ha d'agafar caixes des de la cinta transportadora "A" per
dipositar-la a una prestatgeria. L'altura de la cinta transportadora és de 60 cm (altura dels
artells) i la diposita en un prestatge a 95 cm d'alçada respecte al terra (alçada del pit), allunyat
del cos.
El pes de cada caixa és de 14 kg, i es manipulin una caixa per minut durant 1,5 h al dia.
L'adherència de les caixes comporta manipular la caixa amb els dos palmells de la mà en els
laterals a la part inferior i la manipulació implica un gir de tronc de 35º en deixar la càrrega a la
prestatgeria.
Determina el pes acceptable de la tasca mitjançant el mètode establert a la Guia tècnica del
RD 487/97.



1.Peso real de la càrrega 14Kg
2.Dades per al càlcul del pes acceptable:
2.1 La zona de manipulació està compresa entre alçada de artells i pit (allunyats del 
cos). La càrrega es manipula en dos zones diferents, que es corresponen amb uns 
pesos teòrics recomanats de 11Kg i 25Kg. S'escull la zona més desfavorable (altura 
del pit), resultant un pes teòric de 11Kg.
2.2 El desplaçament vertical es considera que aquesta comprès entre altura dels 
artells al pit entre 25 i 50 cm. Factor de correcció 0'91
2.3 El gir del tronc és de 35º. Factor de correcció 0'8
2.4 El tipus d'unió és irregular, permet manipular la caixa amb els dos palmells de la 
mà en els laterals a la part inferior (flexionant les mans 90º, com es veu reflectit en el 
dibuix). Factor de correcció 0'95.
2.5 Freqüència de manipulació el Factor de correcció és de 0'88.
2.6 Pes total transportat diàriament. El Treball real és de 90 minuts diaris de tasques 
de manipulació manual, que a una freqüència d'1 aixecament minut suposen 90 
aixecaments diaris. Com cada paquet pesa 14 kg, el pes total manipulat serà de 
1.260Kg.
2.7Distancia de transport no indicada.
2.6 Pes total transportat diàriament



FITXA 1.DADES MANIPULACIÓ. PES 
REAL DE LA CÀRREGA: 14 Kg 

DADES PER AL CÀLCUL DEL PES 
ACCEPTABLE:

PES TEÒRIC RECOMANAT 
SEGONS LA ZONA DE 
MANIPULACIÓ: 19kG

DESPLAÇAMENT VERTICAL:
RECOMENAT: 0,91

GIR DEL TRONC:
RECOMENAT: 0,8

TIPUS DE SUBJECCIÓ:
REGULAR: 0,95

Pes Teòric

11Kg x

Desplaçament
vertical
0,91 x

Gir

0,8 x

Sujecció

0,95 =

Freqüència

6.694Kg

Pes aceptable  6,7Kg RISC NO TOLERABLE



PREGUNTES
1.El pes màxim recomanat per a una càrrega en condicions ideals d'aixecament és de 25 Kg. 
Resposta: en aquest cas l'afirmació és certa, ja que es considera que en condicions ideals de manipulació es pot manipular fins 
a 25 Kg., Protegint així al 85% de població treballadora sana.

2. Anomena  alguns dels riscos relacionats amb la càrrega física.
Resposta: fatiga física, per esforços excessius, postures forçades, moviments repetitus, per trastorns múscul-esquelètics. 

3. Quina d’aquestes mesures NO es considera una càrrega segura de manipulació.
A-) Si ha d'aixecar la càrrega per sobre de la cintura, no ho faci mai en un sol moviment. 
B-) Càrrega allunyada del cos.  
C-) Demani ajuda a un company si la càrrega és excessiva.
D-)Els trebalaldors han d’alçar les càrregues mantenint l’esquena recta i els genolls flexionats.
E-) La càrrega s’ha de posar prop del cos evitant l’esforç excessiu d’una sola part del mateix i la consegüent pèrdua d’equilibri.
Resposta: B-)

4.A quina zona de l’esquena a efectes del RD 487/1997 de MMC es produeixen les lesions, que es volem evitar.
Resposta: zona dorsolumbar

5.Que pot produir la freqüència elevada de MMC?
Resposta: fatiga física i major probabilitat de patir accident. .

https://www.youtube.com/watch?v=SwvFYmzHYIc



DRETS I DEURES EN MÀTERIA DE SEGURETAT I SALUT

• DRETS DELS TREBALLADORS 
(Art. 14 LPRL)

• L'Art. 14 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
estableix el dret dels treballadors a una protecció 
eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, el 
que comporta un deure inexcusable de l'empresari, de 
protecció dels treballadors davant els riscos laborals. 

Dins el concepte de protecció eficaç s'inclou: 
Dret d'informació. (Art. 18 LPRL) 
Dret de consulta. (Art. 18 LPRL)
Dret de participació. (Art. 18 LPRL)
Dret a la formació en matèria preventiva. (Art. 19 LPRL)
Paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent. 
(Art. 21 LPRL)
Dret a la vigilància de la salut, en els termes que preveu 
la Llei. (Art. 22 LPRL)

• DEURES DELS TREBALLADORS 
(Art. 29 LPRL)

- Utilitzar adequadament les màquines, eines, aparells, 
substàncies perilloses, equips de transport i qualsevol 
altre mitjà utilitzat en la seva feina.

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de 
protecció facilitats per l'empresari.

- Utilitzar correctament els dispositius de seguretat, 
sense deixar-los fora de funcionament. 

- Informar immediatament sobre qualsevol situació que 
comporti un risc per a la seguretat i salut dels 
treballadors. 

- Contribuir al compliment de les obligacions establertes 
per l'autoritat competent per protegir la seguretat i 
salut dels treballadors. 

- Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut i per la 
d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar 
seva activitat empresarial. 

- Cooperar amb l'empresari per garantir condicions de 
treball segures.



NORMATIVA  LEGAL PREVENCIÓ DE  RISCOS LABORALS

R.D. 487/1997. Manipulació Manual de 
Càrregues
R.D  486/1997. Anexo III Condiciones 
ambientales de los lugares de trabajo
R.D 1311/2005. Exposición a 
vibraciones mecánicas

R.D. 487/1997. Manipulació Manual de 
Càrregues.
R.D  486/1997. Anexo III Condiciones 
ambientales de los lugares de trabajo.
R.D 1311/2005. Exposición a 
vibraciones mecánicas.
R.D 286/2006. Exposición al ruido.
R.D 1215/1997. Equips de treball


