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0   Estat inicial de la pauta preventiva. 

      

      

      

      

    

ÀREES AFECTADES PEL DOCUMENT 

Les persones responsables de les unitats productores de residus.  
Els transportistes interns autoritzats.  
Les persones responsables del magatzem temporal de residus. 

OBJECTE  
L'objecte d'aquesta pauta preventiva és informar els treballadors de la UA sobre els riscos 
derivats de la manipulació manual de càrregues, així com d'aquelles mesures preventives per a 
eliminar-los o, si no n'hi ha, minimitzar-los, no solament mitjançant l'ús d'equips de protecció 
col·lectiva o individual, sinó també a través de la informació proporcionada per l'etiquetatge i la 
fitxa de dades de seguretat d'un producte determinat.   

NORMATIVA BÀSICA  
Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la manipulació manual de càrregues que comporte riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors.  

CONVENI 127 DE LA OIT, relatiu al pes màxim de la càrrega que pot ser transportada per un 
treballador.  

DEFINICIONS  
Manipulació manual de càrregues: qualsevol operació de transport o subjecció d'una càrrega 
per part d'un o diversos treballadors, com l'alçament, la col·locació, l'impuls, la tracció o el 
desplaçament, que per les seues característiques o condicions inadequades implique riscos.  

Càrrega: qualsevol objecte susceptible de ser mogut. Es consideraran també càrregues els 
materials que es manipulen amb un mitjà mecànic, però que requereixen a més l'esforç humà 
per a moure'ls o ficar-los en la seua posició definitiva.  
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MANIPULACIÓ: RECOMANACIONS GENERALS  
Hi ha una sèrie de variables que converteixen la manipulació de càrregues en perillosa, i a les 
quals hem de prestar una atenció especial abans de fer qualsevol maniobra de manipulació, 
intentant evitar aquestes variables en la mesura que es puga. Enumerem-ne algunes: 

A. En relació amb les característiques de la càrrega:  

• Gran volum o dificultat de subjecció.  
• Manipulació o sosteniment allunyats del tronc.  
• Aspecte, naturalesa o consistència que puguen 

lesionar.  
• Centre de gravetat de la càrrega inestable.  

B. En relació amb les característiques del medi de 
treball:  

• Espai insuficient.  
• Sòl irregular, relliscós o inestable  
• Altres riscos afegits: vibracions, il·luminació 

inadequada, temperatura  
• Manipulació a nivells diferents.  
• Requerimients de torsió o flexió del tronc.  

C. En relació amb les característiques de la tasca:  

• Esforços físics molt freqüents o prolongats.  
• Períodes insuficients de repòs: fisiològic i de 

recuperació.  
• Distàncies massa grans d'elevació, descens o 

transport de la càrrega.  
• Ritme imposat del procés.  

D. En relació amb altres factors:  

• Falta d'aptitud física.  
• Roba, calcer, etc. inadequats.  
• Informació i formació insuficients.  

• Alçament freqüent de peses.  
• Ocupació recent amb una forta demanda física.  
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TASQUES ESPECÍFIQUES: MANERA CORRECTA DE REALITZACIÓ  

A. Alçar, transportar i dipositar càrregues:  

 

 

Alçar:  

• Reviseu el camí.  
• Eleveu la càrrega mitjançant una extensió 

de les cames mantenint l'objecte arrimat al 
tronc tant com es puga.  

• Manteniu el tronc tan recte com es puga.  

Sosteniment i transport de càrregues:  

• Manteniu el cos erecte, com més erecte 
menor serà el treball  

• Manteniu la càrrega tan pròxima al cos com 
es puga   

• Reviseu el trajecte que s'ha de fer, i 
comproveu el lloc de descàrrega. 

Descàrrega:  

• L'objecte ha de mantenir-se agafat amb fermesa.  
• Tan pròxim al cos com es puga.  
• Esquena tesa.  
• Abdomen contret.  
• Genolls endoblegats.  
• Sempre que siga possible es ficaran les càrregues més pesades a un nivell més alt que 

el de terra i tan pròxim al nivell de manipulació com siga possible.  

B. Espentar i estirar càrregues:  

• Situeu un peu davant de l'altre transferint el pes del cos del peu posterior a l'anterior 
per a espentar, i de l'anterior al posterior per a estirar.  

• Colzes flexionats.  
• Abdominals contretes.  
• Sense brusquedats.  
• Un responsable de la maniobra, si calguera.  
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RECOMANACIONS GENERALS DE TRANSPORT 

 

VALORS MÀXIMS DE REFERÈNCIA  

MANIPULACIONS OCASIONALS MANIPULACIONS FREQÜENTS 

HOME     40 Kg HOME     25 Kg 

DONA     25 Kg DONA     10 Kg 

DONA EMBARASSADA     10 Kg DONA EMBARASSADA       5 Kg 

El compliment no és obligatori. 

PRINCIPIS DE SEGURETAT I ECONOMIA D'ESFORÇ  

A. Aproximació a la càrrega   

Per a alçar una càrrega cal aproximar-s'hi, de manera que el centre de gravetat de la persona 
quede tan prop com es puga a la càrrega, i per damunt del centre de gravetat hi haurà la 
càrrega.  
(figura)  A).  
En cas contrari, l'esforç a què se sotmet la zona lumbar resulta excessiu, cinc vegades superior 
que en el primer cas, aproximadament.  
(figura  B)  

 

 

 

• Porteu la càrrega mantenint-se dret.  
• Carregueu simètricament  
• Suporteu la càrrega amb l'esquelet.  
• Aproximeu la càrrega al cos  
• Que la càrrega no impedisca la visió ni la 

marxa.  
• Peus lleugerament separats.  
• No torceu de l'esquena durant l'alçament.  
• Si és possible, no eleveu càrregues per 

damunt del cap.  
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B. Cerca de l'equilibri  

• L'equilibri d'un operari que manipula una càrrega depèn essencialment de la posició 
dels peus.  

• L'equilibri imprescindible per a alçar una càrrega correctament, tan sols s'aconsegueix 
si els peus estan ben situats, amb la finalitat d'augmentar el polígon de sustentació: 

 

o Emmarcant la càrrega  
o Lleugerament separats  
o Lleugerament avançat, un peu 

respecte de l'altre  

 

• El polígon de sustentació és el trapezi comprès entre els peus, inclosa la superfície 
d'aquests.  

• El centre de gravetat de la persona dreta està a l'altura del pubis. Si la vertical des del 
centre de gravetat a terra cau dins el polígon de sustentació, tindrem equilibri; en cas 
contrari, caurem.  

Per tant, per a alçar una càrrega, el centre de gravetat de la persona ha de situar-se dins el 
polígon de sustentació. 
 

 
 
C. Assegurar la presa de mans  

Subjectar malament un objecte per a alçar-lo i 
transportar-lo provoca una contracció 
involuntària dels músculs de tot el cos. Per a 
"sentir" millor un objecte en agafar-lo, solem 
tenir tendència a fer-ho amb la punta dels dits. 
La manera correcta és agafar-lo amb la palma 
de la mà i la base dels dits.  

D'aquesta manera la superfície d'agafada és major, i així es redueix l'esforç i el conseqüent 
cansament.  

Per a complir aquest principi i tractant-se d'objetes pesats, abans d'agafar-los es poden 
preparar sobre tacs per a facilitar la tasca de ficar-hi les mans i situar-les correctament.  
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D. Fixar la columna vertebral  

• Les càrregues han d'alçar-se mantenint la columna vertebral recta i alineada. Arquejar 
l'esquena comporta risc de lesió a la columna, encara que càrrega no siga massa 
pesada.  

Per a mantenir l'esquena recta s'han d'"endinsar" lleugerament els renyons i baixar lleument el 
cap (mentó endinsat).   

• La torsió del tronc, sobretot si es fa mentre s'alça la càrrega, pot igualment produir 
lesions. En aquest cas, és necessari descompondre el moviment en dos temps: primer 
alçar la càrrega i d'aquesta manera girar tot el cos movent els peus amb petits 
desplaçaments.  

Millor encara és, abans d'elevar la càrrega, orientar-se correctament en la direcció de marxa 
que prendrem d'aquesta manera, per a no haver de girar el cos. 
 

 
E. Utilitzar la força de les cames  

 

Per a qualsevol tasca de manutenció manual, ha d'utilitzar-se en primer lloc la 
força de les cames, ja que són els músculs més potents del nostre cos.  

Per això, flexionarem les cames, endoblegant els genolls, sense arribar a seure en 
els talons (la cuixa i el panxell han de formar un angle de més de 90 graus).  

A més, el fet de flexionar les cames ajuda a mantenir recta la columna vertebral.  

 
Els músculs de les cames han d'utilitzar-se també per a espentar (un vehicle, un objecte...). 
 

F. Fer treballar els braços a tracció simple  

• Sempre que es puga, els braços han de 
treballar a tracció simple; és a dir, estirats. Els 
braços han de mantenir suspesa la càrrega, 
però no elevar-la.  

• Per a transportar una càrrega, aquesta ha de 
mantenir-se tocant al cos, subjectant-la amb els 
braços estesos, no flexionats. Aquest 
capteniment minva la fatiga física  
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G. Aprofitar el pes del cos  

• El pes del cos pot ser utilitzat: 

 

o Espentant per a desplaçar un mòbil (p.e.: 
carretó), amb els braços estesos i 
bloquejats perquè el nostre pes es 
transmeta íntegre al mòbil.   

o Estirant una caixa o un bidó que volem 
tombar, per a desequilibrar-lo.  

o Resistint per a frenar el descens d'una 
càrrega, servint-nos del nostre cos com a 
contrapés. 

 

En totes aquestes operacions hem de posar una cura especial a mantenir l'esquena recta.  

H. Orientació dels peus  

Per a garantir les condicions de seguretat en alçar una càrrega que d'aquesta manera serà 
transportada, no és prou ficar bé els peus des del punt de vista de l'equilibri, sinó que a més cal 
orientar-los en el sentit de la direcció que d'aquesta forma prendrem, amb l'objectiu 
d'encadenar ambdós moviments (elevació i desplaçament) sense necessitat de fer girs o 
torsions de la columna vertebral que puguen resultar perillosos.  

I. Aprofitament de la tendència a la caiguda  

Per a dipositar en un plànol inferior algun objecte que es trobe en un plànol superior, 
n'aprofitarem el pes i ens limitarem a frenar-ne la caiguda.  

J. Aprofitament del moviment ascensional  

Per a alçar una càrrega que d'aquesta manera serà 
dipositada sobre el muscle, han d'encadenar-se les 
operacions, sense parar-se, per a aprofitar  l'impuls que 
hem donat a la càrrega per a separar-la de terra.  
   

 
 

Si parem el moviment en alguna de les fases, l'esforç serà doble, ja 
que haurem de vèncer dues vegades la força d'inèrcia de la càrrega.  

Tot el que hem dit és vàlid si es tracta de ficar una càrrega en un estant 
elevat. 

 


