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Introducció

 En l’actualitat, les empreses han realitzat un esforç considerable
en la modernització de les seves instal·lacions i processos
productius, principalment per motius econòmics i dirigits cap a un
augment de la productivitat i la competitivitat.

 Des d’un punt de vista preventiu, aquestes tecnologies tendeixen a
modificar o eliminar les tasques més o menys penoses.

 Malgrat això, encara existeixen empreses o operacions en les
quals la manipulació es fa manualment, bé perquè no s’han
substituït els processos, bé perquè no és fàcil, per ara, lliurar-se
de descarregar a mà.

 La manipulació manual de càrregues és una tasca força freqüent
que pot produir fatiga física o lesions com contusions, talls,
ferides, fractures i lesions musculoesquelètiques en zones
sensibles com són les espatlles, braços, mans i, sobretot,
l’esquena.



Introducció

 El moviment manual de càrregues és una de les causes més
freqüents d’accidents laborals, amb un 20-25% del total. Les
lesions produïdes no acostumen a ser mortals, però originen
grans costos econòmics i humans, ja que poden tenir una
llarga i difícil curació o poden provocar incapacitat .

Quines incidències tenen les 
lesions musculoesquelètiques en  

la TEVA EMPRESA ?



LA COLUMNA VERTEBRAL: ANATOMIA I BIOMECÀNICA

Una incorrecta manipulació manual de càrregues pot suposar

per al cos humà, i concretament per a l’esquena, una seriosa

“amenaça”, per la qual cosa per tal de comprendre-la millor,

s’exposen alguns aspectes bàsics de la seva anatomia, en

particular, de la columna vertebral.
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LA COLUMNA VERTEBRAL:  ANATOMIA I BIOMECÀNICA
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Els ossos, elements de l’esquelet, units per les

articulacions i mobilitzats pels músculs.

L’anatomia del moviment posa en joc tres sistemes:



LA COLUMNA VERTEBRAL: ANATOMIA I BIOMECÀNICA
OSSOS
o 200 aproximadament, s’han de cuidar i alimentar.
o Composició: 2/3 minerals - 1/3 orgànic.
o Canvis amb l’edat, menys elàstics i més facilitat de trencar-se.
o El fèmur, l’os més resistent.

ARTICULACIONS: 
o Fixes: ossos del crani.
o Mòbils: genoll, colze.
o Semi-mòbils: costelles.
o S’uneixen als ossos per lligaments i estan protegides pels cartílags.

MÚSCULS:
o Són elàstics, produeixen els moviments i donen forma al cos.
o Desenvolupen l’energia a partir de la capacitat de les fibres

musculars per a contreure’s i allargar-se.
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LA IMPORTÀNCIA DE LA MUSCULATURA  ABDOMINAL  
DORSAL I CERVICAL

• La musculatura de l’esquena i de l’abdomen té una importància decisiva en
l’estabilitat de tot el sistema funcional de la columna vertebral.

• Per mantenir la columna recta, els músculs paravertebrals es coordinen amb
els músculs abdominals i el múscul psoes.

• És determinant que aquests grups musculars mantinguin una flexibilitat i una
tonicitat justa, perquè puguin complir la important funció de subjecció,
estabilitat i protecció de la columna.

• Tots els grups musculars guarden una relació funcional amb la columna.

• A l’esquena es distingeixen quatre zones que es corresponen a les parts en
què es divideix la columna. Són la zona cervical, la dorsal, la lumbar i la
sacra.
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LA IMPORTÀNCIA DE LA MUSCULATURA DORSAL

Músculs dorsals més rellevants:

-Dorsal ample.

-Dorsal llarg.

-Iliocostal.

-Trapezi.

-Romboides.

-Deltoides posterior.

-Quadrat lumbar.

-Esterno-clidomastoïdal.
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LA IMPORTÀNCIA DE LA MUSCULATURA  ABDOMINAL

• Absorció impactes produïts per salts,
rebots.

• Compensació efectes de traccions del
psoes i músculs lumbars.

• Estabilització del cos de manera que els
braços i cames puguin realitzar qualsevol
moviment tenint com a suport aquesta
musculatura i formar una cadena muscular
transmissora, forces entre cames i braços
(adequada cadena cinètica).

• Col·labora en la ventilació (espiració) en la
pràctica d’activitat física.

Recte Abdominal

Serratus Anterior

Línia alba

Oblique extern

Melic
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LA IMPORTÀNCIA DE LA MUSCULATURA ABDOMINAL

• Proporciona pressió interna (intra-abdominal) que manté la columna
vertebral ESTABLE, reduint l’estrès a la zona lumbar, produint una
acció de descàrrega de pressió sobre discos intervertebrals lumbars i
estabilitzant la columna.

• Conservació actitud estàtica durant el moviment (estabilització de la
pelvis).

• Manteniment de vísceres en posició adequada.

• Disminució de la pressió pèlvica.

• Els músculs rectes de l’abdomen, així com oblics i transversos tenen
una importància cabdal a l’hora de disminuir les pressions sobre els
discos i estructures adjacents, especialment la regió lumbar per la qual
cosa el seu enfortiment és del tot necessari.
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LA IMPORTÀNCIA DE LA MUSCULATURA  CERVICAL

• La zona cervical sosté el
cap, que és una de les parts
més pesants del cos.

• Gràcies a aquesta zona el
cap té una gran mobilitat que
permet viure amb normalitat.

• El coll, així mateix, ens
permet respirar, menjar i
parlar correctament.

• És la part més mòbil de la columna i la menys sòlida i potser per això es
converteix en la més delicada. Normalment quan hi ha dolor, el coll perd
flexibilitat, es tensa i es torna rígid.



ESTRUCTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

VÈRTEBRES:

-Regió cervical  7

-Regió dorsal 12

-Regió lumbar 5  

- Regió sacra 5 

- Coxis 4
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Suporten 2/3 parts del 
pes del  cos i sobre elles 
recauen gran part dels 
moviments que realitzem. 

Vertebres 
Cervicals
(7)
C1-C7

Vertebres 
Toràciques
(12)
T1-T12

Vertebres  
Lumbars
(5)
L1-L5

Sacre

Coxis



CURVATURA  NATURAL:

-Còncava, la columna vertebral cervical   LORDOSI

-Convexa, la columna vertebral dorsal  CIFOSI

-Còncava, la columna vertebral lumbar LORDOSI
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ESTRUCTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL



LES VÈRTEBRES
• Cadascuna de les vèrtebres està

formada pel cos vertebral, després de
la qual es troba l’arc neural (arc ossi),
que delimita un orifici circular anomenat
orifici vertebral. La superposició dels
orificis de totes les vèrtebres dóna lloc
al canal raquidi, que conté la medul·la
espinal.

• L’ apòfisis espinal es troba després de
l’arc neural de cada vèrtebra, i el
conjunt de totes elles, forma la
denominada espina dorsal.
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Ànul 
fibrós

Disc

Vèrtebra

Arrel 
nerviosa

Nucli 
pulpós

Medul·la 
espinal



• Les vèrtebres, a més a més, tenen quatre
apòfisis articulars, dues en la cara superior i
dues en la inferior.

• Per aquestes quatre apòfisis i pels discos
intervertebrals, és per on s'articulen les
vèrtebres entre si.

• La medul·la espinal és un conjunt de fibres
nervioses, les ramificacions de les quals
surten pels orificis de conjugació; a
cadascun d’ells els corresponen nervis que
afecten diverses parts del cos.

LES VÈRTEBRES
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DISC INTERVERTEBRAL

• El disc intervertebral es troba situat
entre cada vèrtebra,i estan formats
per un anell extern i uns altres més
petits, concèntrics, que envolten un
nucli gelatinós.

• El nucli s’assembla a una petita borsa
plena d’un líquid viscós.

• Els discos intervertebrals disposen en la seva perifèria de
terminacions nervioses sensitives que fa que ens comuniquin els
problemes de funcionament.

• Les cèl·lules que constitueixen els discos deixen de ser
alimentades per la sang al final del creixement de l’individu, per la
qual cosa les lesions en adults es poden considerar irreversibles.
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Médula espinal

Disc intervertebral

Arrel nerviosa

Anell fibrós

Nucli



MOVIMENTS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

• Quan la columna es manté recta els discos
exerceixen una funció de transmissió de
pressions i el nucli es troba al centre.

• En canvi, en flexionar-la, el nucli no es queda al
centre del disc intervertebral, sinó que es
desplaça pel pinçament de les plataformes
vertebrals.
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• En la flexió, les làmines concèntriques de l’anell fibrós es
comprimeixen en la part davantera, es dilaten en la posterior i
desplacen el nucli enrere.

• En tornar a la posició normal, en un disc en bon estat, el nucli torna
al centre del disc per les làmines elàstiques de l’anell fibrós.



MOVIMENTS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

• La repetició de moviments amb esforços
anormals (flexions de gran amplitud,
rotacions,etc.) produeixen un
deteriorament progressiu del disc
intervertebral. En particular, les fibres de
l’anell fibrós tendeixen a donar-se de si,
es deformen i fins i tot poden trencar-se.

• A més a més, en la rectificació de
postura de la columna, una part del nucli
pot quedar atrapada en aquestes fibres
deteriorades. Els nervis sensitius de la
perifèria del disc, irritats, provoquen un
dolor intens.
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MOVIMENTS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

MEDUL·LA ESPINAL

NUCLI GELATINÓS

DISC INTERVERTEBRAL 
NORMAL

DISC INTERVERTEBRAL 
DETERIORAT

VÈRTEBRES



Lumbàlgia aguda:

El nucli es desplaça i s’introdueix en
les fissures de l’anell de fibres i
excita els nervis sensitius. En
aquest moment es produeix un fort
dolor que fa contreure els músculs
lumbars. Aquesta contracció
bloqueja la columna i el nucli no es
reintegra a la seva posició inicial.

DISC INTERVERTEBRAL: LESIONS
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Ciàtica:

El nucli desplaçat s’introdueix amb
més profunditat entre les fissures de
l’anell de fibres i arriba a pressionar el
nervi ciàtic, el dolor s’irradia a la
cama.

DISC INTERVERTEBRAL: LESIONS
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Hèrnia discal:

En algunes ocasions el nucli del disc
intervertebral es desplaça fins a
l’arrel nerviosa i no es reintegra a la
seva posició inicial, bé per distensió
del disc o per trencament, aquesta
pressió sobre la medul·la espinal
provoca lesions neurològiques
greus.

DISC INTERVERTEBRAL: LESIONS
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Disc 
herniat

Compressió de 
la medul·la 

espinal



Pot succeir, com a conseqüència d’un xoc
violent o un esforç excessiu, que l’embolcall
del nucli es trenqui i la substància gelatinosa
s’expandeixi per l’anell fibrós per la qual
cosa el disc es redueix i es produeix una
aproximació de les vèrtebres que pot
provocar: pinçament dels nervis entre les
vèrtebres i fricció de les vèrtebres entre si.

DISC INTERVERTEBRAL: LESIONS
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Aixafament vertebral



 Quan parlem d’higiene postural ens referim a la
postura correcta que hem d’adoptar a la nostra
vida quotidiana per evitar alteracions patologies i
incapacitats.

 Una deficient higiene postural és un dels grans
motius de consulta mèdica. Les alteracions
vertebrals representen un problema de salut
pública i un gran absentisme laboral.

PREVENCIÓ 
POSTURAL

REEDUCACIÓ 
POSTURAL

Higiene postural: definició



DEFICIENT HIGIENE POSTURAL: Són posicions posturals
provocades per l’adopció de postures passives i / o actives
inadequades en l’àmbit laboral, en repòs, sedentarisme o
condicionades pel mobiliari.
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Quan pateix la nostra columna?
• Molt temps en la mateixa posició.
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Quan pateix la nostra columna?
• Moviments bruscs i postures forçades.
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Quan pateix la nostra columna?
• Postures que augmenten les corbes fisiològiques.

Higiene postural: la postura corporal

BÉ MALAMENT



Quina és la solució per mantenir una correcta postura corporal?

• Exercici físic

• Disciplina respecte als hàbits posturals

LA POSTURA CORPORAL ÉS DETERMINANT EN LA 
SALUT DE L’ESQUENA
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AUTOESTIMA I POSTURA CORPORAL

o Asseure's de forma correcta pot aportar benestar psicològic,
confiança i autoestima.

Richard Petty, professor de psicologia de la Universitat d'Ohio, assegura en un
treball publicat en European Journal of Social Psychology, que una postura
correcta dóna major seguretat en els propis pensaments i en la forma de pensar
sobre un mateix.

Higiene postural: Recomanacions
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o L’alçada de les espatlles i la posició del pit revelen part del caràcter
que tenim i l’actitud que presentem davant la vida.

o Les espatlles constitueixen la part alta de la zona dorsal i són les
responsables de redistribuir l’energia i la força del cor i els pulmons. A
través d’elles podem comunicar-nos amb els braços i les mans.

o Generalment estem sotmesos a diferents tensions emocionals, físiques
i posturals, que afecten la nostra esquena, sobrecarregant-la fins al
punt d’accentuar la seva
curvatura natural. Com a
conseqüència, el pit s’enfonsa,
aquest fet minimitza la
capacitat respiratòria i la força
per fer front al dia a dia.



Higiene postural: Recomanacions

o Si la tensió i la rigidesa s’apoderen de les espatlles, pot ser senyal
que les responsabilitats i la por al món exterior acorralen. S’és
incapaç d’expressar, es reprimeix l’ impuls i un es tanca al seu món
d’emocions amagades.

o En canvi, quan la zona dorsal es
manté correctament i de forma
natural sense exagerar la posició,
milloren les relacions amb els altres i
es desenvolupa tot el potencial que
es posseeix per donar i rebre afecte.



CAMINAR

o Amb el cap i tòrax recte i la barbeta aixecada.

o Palmells endavant.

o Taló-punta.

o Sabates còmodes de taló baix (2-5cm).

o Espatlles una mica endarrere traient el pit.

Hem d’organitzar-nos de tal manera que no estiguem dempeus,
asseguts o fent qualsevol activitat durant llargs períodes de temps,
cal intercalar pauses en qualsevulla activitat.

Higiene postural: Recomanacions



En estar dempeus, cal posar sempre un peu més avançat que
l’altre i canviar sovint de posició, es tracta de no mantenir-se
dempeus parat, si es pot estar caminant.
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POSTURA  DEMPEUS PLANTAT

Per recollir alguna cosa del sòl es recomana no corbar la
columna cap endavant, sinó més aviat ajupir-se, flexionant els
genolls i mantenint l’esquena recta. Podem ajudar-nos amb les
mans si hi ha algun moble o paret a prop.

INCLINAR-SE



CONDUIR

o Les cames no han d’estar estirades,

és necessari avançar el seient del

cotxe.

o Esquena recolzada en el respatller.

o Agafar el volant amb les dues mans.

o Braços semi-flexionats.

o Realitzar pauses actives cada 2h. de

conducció.
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ASSEGUTS A L’OFICINA

o Mantenir l’esquena recta i amb suport lumbar.

o Repartir el pes a la cadira.

o Talons recolzats al terra.

o Genolls en angle recte.

o Utilitzar un reposapeus.

o Esquena recolzada en el respatller.

o Taula prop de la cadira.

Higiene postural: Recomanacions



ASSEGUTS

Higiene postural: Recomanacions

o Evitar treballar amb els

braços estirats.

o Evitar asseure’ s al final de la

cadira.

o No asseure’s amb el cos

endavant.

o Fer pauses cada 60‘ caminar i

fer alguns estiraments.

Correcte

Incorrecte



POSICIÓ PER DORMIR

o La postura ideal per dormir és aquella que ens permet recolzar
tota la columna, similar a la postura bípeda.

o Decúbit supí (de cap per amunt) amb els genolls flexionats i un
coixí sota.

o Decúbit pron (de cap per avall), no és recomanable.

o Posició fetal amb els malucs i genolls flexionats i amb el coll i
cap alineats amb la resta de la columna, especialment
recomanable.

•.

.

Higiene postural: Recomanacions



POSICIÓ PER DORMIR

o Matalàs i somier ferm, rotacions
periòdiques del matalàs.

o Coixí baix, braç sota el coixí.

o Molta atenció al moment d’aixecar-se del
llit, cal ajudar-se amb les mans i col·locar
els peus en posició de marxa.

o Roba de llit poc pesada i folgada.

o Llits grans permeten postures relaxades i
canvis de posició.
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o Aixecar-nos amb suport deixant
lleugerament darrere un dels peus, que
ens servirà per impulsar-nos, l’altre peu
en el sentit de la marxa.

o Asseure’ns utilitzant els suports i
deixar-nos caure suaument.

o Evitar aixecar-nos d’un salt.

AIXECAR-NOS O ASSEURE’NS EN UNA CADIRA



VESTIR-SE

o Asseure'ns per posar-nos mitjons, sabates, aixecar la cama a
l’alçada del maluc o creuant-la sobre la contrària.

o Lligar-se les sabates amb el peu sobre una cadira.

o Evitar desequilibris.
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Correcte Incorrecte



TASQUES DOMÈSTIQUES:

o Neteges domèstiques, carregar la compra, aixecar nens, escombrar
(utilitzar utensilis ergonòmics, pals llargs).
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MILLOR EMPÈNYER QUE ESTIRAR



RENTAR-NOS

o S’ha de tenir en compte l’alçada de la pica, taulers de treball i
altres espais on haguem de recolzar-nos o treballar.

o Inclinar-nos amb l’esquena recta i les cames flexionades.
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Correcte Incorrecte



AIXECAR-NOS DEL LLIT

o Flexionar els genolls, girar per
posar-nos de costat i
incorporar-nos fins a quedar
asseguts, ajudant-nos amb els
braços. Una vegada asseguts
al costat del llit, ens posem
dempeus ajudant-nos de les
mans.
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QUÈ MÉS PODEM FER?

CONSCIENCIACIÓ CORPORAL

o Saber quins són els desequilibris, dismetries de la posició que
s’adopta, així com el coneixement de la posició correcta en estar
dempeus, assegut o en diferents moviments.

o Automatitzar les postures adequades, practicar i interioritzar les
posicions correctes i imposar-nos auto disciplina.

o Realitzar exercici físic de forma regular.
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POTENCIACIÓ MUSCULAR

Els músculs de la columna i
l’abdomen tenen una funció
estabilitzadora, produeixen el
moviment i protegeixen les
estructures. La debilitat muscular
sembla ser la causa de moltes
patologies d’esquena.
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QUÈ MÉS PODEM FER?
FLEXIBILITAT MUSCULAR

La flexibilitat es veu disminuïda entre els 10-14 anys. Per millorar-la
podem utilitzar tècniques que estaran determinades segons l’individu,
edat, nivell físic, estat de la musculatura, morfologia, lesions. Entre
les tècniques generalistes més recomanades hi ha:

• Microgimnasia: mitjançant postures molt concretes. Realitzant micro-
moviments senzills i amb un control de la respiració es pretén
proporcionar flexibilitat al cos i millorar el to a les diferents estructures
musculars i articulars, disminuint les tensions i augmentant la vitalitat.

REEDUCACIÓ POSTURAL

Anàlisi dels vicis posturals d'una persona, per ensenyar-li a corregir-los..
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• Mètode Pilates: és un mètode basat en un programa d’exercicis lents

i controlats on es busca la precisió amb poques repeticions. La

respiració, la concentració, el control, l’alineació i la fluïdesa dels

moviments són la clau del mètode que té com a objectiu aconseguir

un equilibri muscular, reforçant els músculs febles i allargant els

músculs curts.

• Isostreching: és un mètode de correcció i tonificació muscular que té

com a objectiu suprimir els vicis posturals a través del reforç

muscular, la flexibilitat muscular i la mobilitat articular mitjançant el

control respiratori i la concentració mental.
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• Activitats aquàtiques:
o Gimnàstica aquàtica: és una activitat beneficiosa per a totes les

persones amb problemes d’articulacions, patologies òssies i que no
saben nedar. A través de diferents exercicis s’aprofiten les propietats
físiques de l’aigua.

o Aqua-relax: és una combinació de moviments controlats, estiraments i
massatges dins de l’aigua. Surar tranquil·lament té efectes positius
tant físics com a psíquics. Especialment dirigit a persones amb:

• Alteracions columna vertebral.
• Rehabilitació d’accidents o lesions.
• Estrés o malalties psicosomàtiques.
• Període d’embaràs.
• Discapacitats físics.

Higiene postural: Recomanacions

QUÈ MÉS PODEM FER?



• Activitats aquàtiques:

o Natació terapèutica: dirigida a
aquelles persones que pateixen
alteracions de la columna
vertebral. Nedant aprofiten les
propietats físiques del mitjà
aquàtic, flotació, relaxació,
descàrrega articular, moviments
amb ingravitació.

No tots els estils són convenients i
convé sempre una orientació
professional.

Higiene postural: Recomanacions

QUÈ MÉS PODEM FER?



QUÈ MÉS PODEM FER?

TENIR CURA DE L’ALIMENTACIÓ

Higiene postural: Recomanacions



• Benefici a tots els òrgans i vísceres del cos atès que permetem una
bona expansió.

• Millora el sistema immune en general.

• El procés de respiració es realitza amb major naturalitat.

• S’incrementa la confiança i l’autoestima.

• Millora l’aparença de l’individu.

• Es minimitza la possibilitat de patir dolor.

• Es minimitza la possibilitat de patir lesions a l’esquena.

o Disciplina respecte als hàbits posturals

o Exercici físic freqüent i continuat

Higiene postural: Recomanacions

En mantenir una bona higiene postural es promou:

Quina és la proposta per  mantenir una correcta postura corporal?
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MMC EN L’ENTORN LABORAL



• La manipulació manual de càrregues és responsable, en molts
casos, de l’aparició de fatiga física i de lesions que es poden
produir d’una forma immediata o per l’acumulació de petits
traumatismes aparentment sense importància.

• Les lesions més freqüents són entre altres: contusions, talls,
ferides, fractures i, sobretot, lesions musculo-esquelètiques,
especialment a la zona dorso-lumbar.

• Adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per
evitar la manipulació manual de càrregues, preferentment,
aquesta mesura s’aconsegueix proporcionant equips de treball, ja
siguin d’accionament mecànic o ben controlats pels treballadors.

OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI

R.D. 487/97



• En el cas que la manipulació manual no es pugui evitar,
s’adoptaran mesures organitzatives adequades o s’utilitzaran
mitjans idonis amb l’objecte de reduir el risc que comporta
aquesta manipulació.

• L’empresari haurà d’avaluar els riscos que es puguin derivar dels
factors de risc ergonòmic presents en el lloc de treball.

• L’empresari ha de garantir que tant els treballadors com els seus
representants rebin una formació adequada sobre la forma
correcta de manipular les càrregues i sobre els riscos que genera
la manipulació manual de càrregues i sobre les mesures de
prevenció i protecció.

R.D. 487/97

OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI



DEFINICIÓ

CÀRREGA:

Qualsevol objecte susceptible de ser mogut, incloent animals,
persones i materials per mitjà de grua o un altre mitjà mecànic
però que requereix l'esforç humà per moure-ho o col·locar-ho
en posició definitiva.
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MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES

- Qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega per part
d’un o diferents treballadors.

- La manipulació de càrregues és una tasca bastant freqüent que
pot produir fatiga física o lesions físiques en el treballador,
especialment a la zona dorso-lumbar.

- Pot produir un potencial risc la manipulació de càrrega de més de
3 kg. si les condicions ergonòmiques són desfavorables i les de
més de 25 kg. encara que no existeixin altres condicions
ergonòmiques desfavorables.

DEFINICIÓ
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EVITAR LA MANIPULACIÓ  MANUAL DE CÀRREGUES

• L’ideal seria acarar el problema
de la manipulació de càrregues
en la fase de disseny dels llocs
de treball, mitjançant
l’automatització o mecanització
dels processos.

• La paletització de les
càrregues ens permetrà la
utilització de carretons
elevadors, taules elevadores,
fossats, cintes, transpaletes
manuals o mecàniques,
carretó, carros, caixes i
prestatgeries mòbils.
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REDUIR LA MANIPULACIÓ MANUAL 
DE CÀRREGUES



AVALUAR EL RISC

En el cas que no sigui possible evitar la manipulació de càrregues,
s’ha d’avaluar el risc per determinar si és o no tolerable la seva
manipulació. En aquest cas s’han de prendre mesures encaminades
a reduir els riscos a nivells tolerables mitjançant:

o Utilització d’ajudes mecàniques.

o Reducció del pes de la càrrega.

o Redisseny de la càrrega.

o Millorar l’entorn i les condicions de treball.

o Actuar sobre l’organització de l’activitat.

o Informar i formar els treballadors sobre tècniques de
manipulació.
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FACTORS DE RISC EN LA MMC

1. Característiques de la càrrega

2. Esforç físic necessari

3. Mitjà físic del lloc de treball

4. Exigència de l’activitat

5. Factors individuals de risc

6. Equips de protecció individual
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1. CARACTERÍSTIQUES DE LA CÀRREGA

o És massa pesada.

o És voluminosa o difícil de subjectar.

o Està en equilibri inestable o el seu contingut corre risc de
desplaçar-se.

o Està col·locada de tal manera que s’ha de sostenir o
manipular a distància del tronc o amb la seva torsió o
inclinació.

o La càrrega com a conseqüència del seu aspecte exterior i la
seva forma pot produir lesions al treballador, cops, atrapades,
talls, enganxis…
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1. CARACTERÍSTIQUES DE LA CÀRREGA

R.D. 487/97R.D. 487/97

Reducció o redisseny de la càrrega

Igual mida
Menor pes

Menor mida
Menor pes



2. L’ESFORÇ FÍSIC NECESSARI

o És massa important.

o No es pot realitzar més que per un moviment de torsió o flexió del
tronc.
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o Es realitza mentre el cos està en posició
inestable.

o Pot comportar un moviment brusc de la
càrrega.

o Es tracta d’alçar o descendir la càrrega
amb la necessitat de modificar l’agarri.



3. CARACTERÍSTIQUES DE L’AMBIENT DE TREBALL 

R.D. 487/97

o L’espai lliure resulta insuficient per
a l’exercici de l’activitat.

o La situació o el mitjà de treball no
permet al treballador la manipulació
de càrregues a una alçada segura i
a una postura correcta.

o El sòl o el plànol de treball
presenten desnivells que impliquen
la manipulació de càrregues en
nivells diferents.



oEl sòl o el punt de suport són inestables.

oLa temperatura, humitat o circulació de l’aire són
inadequats.

oLa il·luminació no és adequada.

oExisteix exposició a vibracions.
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’AMBIENT DE TREBALL 



4. EXIGÈNCIES DE L’ACTIVITAT 

o Esforços físics massa freqüents o perllongats en els quals
intervingui en particular la columna vertebral.

o Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.

o Distàncies massa grans d’elevació, descens o transport.

o Ritme imposat per un procés que el treballador no pot modular.

o Valors de pes màxim de transport elevats al dia (no superar
10.000kg si es recorren distàncies de fins a 10m / 6.000kg si es
recorren distàncies superiors a 10m).

o Tasques repetitives sense possibilitat d’alternança.
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5. FACTORS INDIVIDUALS DE RISC

o La falta d’aptitud física per realitzar la tasca.

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

o L’existència prèvia de patologia dorso-lumbar.

o La treballadora està embarassada.

R.D. 487/97

o Robes o calçat inadequat o altres efectes personals (anells,
penjolls, ulleres).

o Utilització de guants contra riscos mecànics.

6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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MESURES PREVENTIVES 

 Limitar el pes de les càrregues

 Millorar la posició del cos respecte a la càrrega

 Revisar els desplaçaments de la càrrega

 Analitzar les freqüències de manipulació

 Preveure els moviments bruscs i inesperats de la càrrega

 Inspeccionar la càrrega

 Estudiar els elements complementaris

 Establir pauses i períodes de recuperació

 Revisar el ritme de treball imposat pel procés
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LIMITAR EL PES DE LES CÀRREGUES

• El pes màxim recomanat en bones condicions de
manipulació és de 25 Kg.

• El pes màxim recomanat en dones, treballadors joves o
majors, no hauria de ser superior a 15 Kg.

• El pes màxim en situacions ocasionals no haurà d’excedir els
40 Kg.

• La càrrega acumulada diària 8h. no superarà 10.000kg per a
una distància de <10m. i 6000 >10m.
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MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA

Com més allunyada estigui la
càrrega del cos, majors seran les
forces compressives que es
generen en la columna vertebral i
per tant major el risc de patir una
lesió.

R.D. 487/97R.D. 487/97



MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA

Manipulació de càrregues en 
postura assegut:

El pes màxim recomanable és de
5 Kg., sempre que sigui una zona
propera al tronc.
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Manipulació en equip:

En un equip de 2 persones, la capacitat d’aixecament és de 2/3
de la suma de les capacitats individuals. Quan l’equip és de 3
persones la capacitat d’aixecament de l'equip es redueix
aproximadament a ½ de la suma de les capacitats individuals
teòriques.

MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA
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MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA

R.D. 487/97R.D. 487/97

Actuació sobre l’organització del treball



Cerca de l’equilibri:

MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA
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L’equilibri depèn fonamentalment de la postura dels peus, una bona
posició no s’aconsegueix si els peus no estan ben situats.

Aquests hauran d’estar separats
convenientment per augmentar la
base, i s’aconsegueix fins i tot millor
equilibri si un d’ells es desplaça una
mica respecte a l’altre.
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Posició dels braços:

MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA

R.D. 487/97

Els braços s’han de mantenir enganxats al cos perquè
sigui aquest el que suporti el pes, i estirats, perquè
mantinguin la càrrega però no la suportin.

D'aquesta manera s'evita la
fatiga inútil de contreure els
músculs dels braços, que els
obliga a efectuar un esforç
equivalent a quinze vegades
el pes que es desplaça.
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Aprofitar el pes del cos

R.D. 487/97

Ajudar-se del pes del cos a l’hora de moure algunes càrregues
pot ser molt recomanable en algunes ocasions, perquè així es
redueix notablement l’esforç a realitzar.
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MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA



Aprofitar la reacció dels objectes

R.D. 487/97

Així, en el cas d’haver de manipular caixes des d’una taula o
similar, caldrà aprofitar la seva caiguda per realitzar el gir quan
aquesta està caient.

R.D. 487/97

MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA
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MILLORAR LA POSICIÓ DEL COS 
RESPECTE A LA CÀRREGA

Aprofitar la reacció dels objectes



REVISAR ELS DESPLAÇAMENTS DE LA CÀRREGA

Desplaçament vertical:

• El desplaçament vertical de la càrrega és la distància que recorre
aquesta des que s’inicia l’aixecament fins que acaba la
manipulació.

• Són acceptables els que es produeixen entre l’alçada de les
espatlles i l’alçada de mitja cama.

• Evitar els que es facin fora d’aquestes alçades o per sobre de 175
cm, que és el límit d’abast per a moltes persones.

• Si els desplaçaments verticals són molt desfavorables s’hauran
d’utilitzar taules elevadores, s’emmagatzemaran els elements més
pesants a les zones més baixes o s’utilitzaran banquetes.
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Girs

• Sempre que sigui possible no
hem de fer girs ja que
aquests augmenten les
forces compressives a la
zona lumbar.

R.D. 487/97

REVISAR ELS DESPLAÇAMENTS 
DE LA CÀRREGA
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Inclinació del tronc:

• La postura correcta en manipular una càrrega és amb l’esquena
recta. En aquest sentit serà necessari revisar l’alçada del plànol
per reduir al màxim el nivell de risc que es pot produir amb la
inclinació del tronc. En el cas que haguem de manipular pesos en
alçades no desitjades treballarem amb les cames doblegant els
genolls.
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REVISAR ELS DESPLAÇAMENTS 
DE LA CÀRREGA
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Utilització de la força de les cames:

• Els músculs de les cames són els més
forts del cos, molt més que els dels
braços, que són els que habitualment i
de forma no correcta, s’utilitzen per
aixecar i desplaçar objectes.

• En tota acció de manutenció manual,
s’utilitzaran els músculs de les cames
en primer lloc, donant el primer impuls a
la càrrega que es vol desplaçar.
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REVISAR ELS DESPLAÇAMENTS DE LA CÀRREGA



LA FREQÜÈNCIA DE MANIPULACIÓ

• Una freqüència elevada en la manipulació manual de
càrregues pot produir fatiga física i una major probabilitat de
patir un accident.

• Si es manipulen càrregues amb alta freqüència, la resta del
temps de treball s’hauria de dedicar a activitats menys
pesades i que no impliquin la utilització dels mateixos grups
musculars, de manera que sigui possible que el treballador es
pugui recuperar físicament.
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MOVIMENTS BRUSCS I INESPERATS 
DE LA CÀRREGA

El maneig de càrregues que es poden moure bruscament o de
forma inesperada pot augmentar el risc de lesió. Si es
manipulen aquest tipus de càrregues s’haurà de:

– Condicionar la càrrega de forma que s’impedeixin els
moviments del contingut.

– Utilitzar ajudes mecàniques.

– Utilitzar tècniques específiques de manipulació (malalts).

– Manipular les càrregues en equip.
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INSPECCIONAR LA CÀRREGA

ELS AGARRIS DE LA CÀRREGA:

• Agarri bo: la càrrega té anses o un altre tipus d'element
que permetin un agarri confortable amb tota la mà,
mantenint el canell en posició neutral, sense
desviacions ni postures desfavorables.
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Agarri bo



ELS AGARRIS DE LA CÀRREGA:

• Agarri regular: la càrrega té anses no tan òptimes, de manera
que no es permet un agarri tan confortable, inclou aquelles
càrregues sense anses que es poden subjectar flexionant la mà
el 90% al voltant de la càrrega.

INSPECCIONAR LA CÀRREGA
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Agarri regular 90º



ELS AGARRIS DE LA CÀRREGA

• Agarri incorrecte: la càrrega no compleix cap requisit
dels anteriors.

INSPECCIONAR LA CÀRREGA
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Agarri 
incorrecte



INSPECCIONAR LA CÀRREGA

GRANDÀRIA DE LA CÀRREGA:

• Una càrrega massa ampla obliga a mantenir postures forçades dels
braços i no permet un bon agarri. És convenient que l’amplada de la
càrrega no superi l’amplada de les espatlles.
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• Una càrrega massa profunda augmenta
les forces compressives de la columna
vertebral. Una càrrega no hauria de
superar els 50 cm de profunditat.

• Una càrrega massa alta pot entorpir la
visibilitat i això augmenta el risc de
caigudes.



INFORMACIÓ DEL PES I CENTRE DE GRAVETAT:

• És convenient que les càrregues tinguin clarament
identificat el pes i el seu centre de gravetat.

INSPECCIONAR LA CÀRREGA
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LA SUPERFÍCIE DE LA CÀRREGA:

• La superfície de la càrrega no ha de tenir elements perillosos que
generin riscos de lesions: trencaments, claus, vores tallants, és
relliscosa, està massa calenta o freda.

• En el cas que la càrrega generi risc, s’utilitzaran guants apropiats
per evitar lesions/ riscos de tipus mecànic.

INSPECCIONAR LA CÀRREGA
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ELEMENTS COMPLEMENTARIS

La inestabilitat de la postura:

• Les tasques de manipulació de càrregues han de ser realitzades
preferentment damunt de superfícies estables, de manera que no
sigui fàcil perdre l’equilibri.

La il·luminació deficient

• La il·luminació ha de ser suficient i cal evitar els contrastos
elevats que puguin enlluernar al treballador.
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Les vibracions:

• S’ha de procurar evitar la manipulació de càrregues damunt de
plataformes, camions i totes aquelles superfícies susceptibles de
produir vibracions.

Las ràfegues de vents forts:

• Les ràfegues de vent poden augmentar el risc sobretot quan es
manipulen càrregues amb una gran superfície.

ELEMENTS COMPLEMENTARIS
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Equips de protecció:

Els equips de protecció individual no han
d’interferir en la capacitat de realitzar moviments i
no impediran la visió ni la destresa manual.

• GUANTS: contra riscos de tipus mecànic.

ELEMENTS COMPLEMENTARIS
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• CALÇAT: ha de constituir un suport adequat
per als peus, serà estable, amb la sola
antilliscant i proporcionarà una protecció
adequada del peu contra les caigudes
d’objectes.

RISCOS  
MECÀNICS



Les condicions termo-higromètriques:

• S’aconsella que la temperatura es mantingui dins d’uns rangs
confortables, és a dir, entre 14º i 25º. En cas contrari s’hauran
d’extremar les mesures de seguretat per a una manipulació
manual de càrregues correcta.

• Si la temperatura és elevada s’establiran pauses apropiades
perquè es produeixi un repòs fisiològic. La hidratació serà
freqüent.

• Davant temperatures baixes s’haurà d’estar convenientment
abrigat i procurar no fer moviments bruscs o violents abans
d’haver escalfat els músculs. L’inici de l’activitat serà progressiu
en intensitat.

ELEMENTS COMPLEMENTARIS
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Els sòls relliscosos o desiguals

• Els paviments han de ser regulars sense discontinuïtats que
puguin provocar caigudes i que permetin un bon agarri del
calçat, de manera que s’evitin els riscos de relliscades.
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Ordre i neteja

• Els espais de treball hauran de guardar un ordre que
garanteixi la seguretat en els desplaçaments de càrrega, bé de
forma manual o bé mitjançant ajudes tècniques.

R.D. 487/97

ELEMENTS COMPLEMENTARIS



Els desnivells dels sòls

• Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per escales
de mà quan el seu pes o dimensions puguin comprometre la
seguretat del treballador.

• S’evitarà manipular càrregues pujant desnivells, graons o
escales.
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• Per evitar la fatiga, és convenient que puguin regular el ritme
de treball, procurant que no estigui imposat pel propi procés.

El ritme imposat pel procés

R.D. 487/97

ELEMENTS COMPLEMENTARIS



PAUSES I PERÍODES DE RECUPERACIÓ

• Una altra possibilitat és la rotació de
tasques, amb canvis a activitats que no
comporten gran esforç físic i que no
impliquen la utilització dels mateixos
grups musculars.
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• És convenient que es realitzin pauses
adequades, preferiblement flexibles, ja
que les pauses fixes i obligatòries
acostumen ser menys efectives per
alleugerir la fatiga.

MEJORES PRACTICAS  en Calidad de Vida
Recreo Interactivo Laboral - CODELCO



Segons cada cas serà necessari
realitzar una avaluació de riscos
del lloc de treball i un estudi
tècnic específics per valorar la
situació.
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RITME DE TREBALL IMPOSAT 
PEL PROCÉS
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Planificar l’aixecament

• Provar a aixecar primer un costat, ja que no sempre la
grandària de la càrrega ofereix una idea exacta del seu pes
real.

• Sol·licitar ajuda d’altres persones si el pes de la càrrega és
excessiu i no pot ser transportat per una sola persona.

• Tenir prevista la ruta de transport i el punt de destinació final
de l’aixecament, havent retirat prèviament els materials que
dificultin el pas.

MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA
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Aproximar-se a la càrrega

• El centre de gravetat de l’operari ha d’estar al més proper que
sigui possible al centre de gravetat de la càrrega. En cas contrari,
l’esforç al qual se sotmet la zona lumbar és cinc vegades
superior.

MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA

R.D. 487/97R.D. 487/97



MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA
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Aproximar-se a la càrrega



Col·locar els peus de forma adequada
• Separar els peus per aconseguir una postura estable i

equilibrada per a l’aixecament.
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MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA

Adoptar la postura de l’aixecament
• Doblegar les cames mantenint en tot moment l’esquena

dreta.

• No flexionar massa els genolls per facilitar l’aixecament.

• No girar el tronc ni adoptar postures forçades.
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MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA
Agarri ferm

• Subjectar fermament la càrrega utilitzant ambdues mans i
enganxar-la al cos.

• El correcte en un agarri és fer-lo amb el palmell de la mà i la base
dels dits.

• Agafar de forma incorrecta un objecte per aixecar-lo i transportar-
lo provoca una contracció involuntària de la musculatura.

• Per complir aquest objectiu i tractant-se d’objectes pesants, es
pot, abans d’agafar-los, preparar-los sobre suports per facilitar la
tasca de posar les mans i situar-les correctament.

• Quan sigui necessari canviar l’agarri, cal fer-ho suaument o
recolzant la càrrega, ja que incrementa els riscos.



Fixar la columna vertebral

• Les càrregues s’han d’aixecar
mantenint la columna vertebral recta i
alineada.

• Arquejar l’esquena sempre comporta
risc de lesió, fins i tot en la manipulació
de càrregues poc pesants.

• Per mantenir l’esquena recta s’han de
fitxar en endavant lleugerament els
ronyons i baixar lleugerament el cap.
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MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA



Utilitzar la força de les cames

• En la manipulació de càrregues s’ha
d’utilitzar la força de les cames, ja que
els seus músculs són els més potents
del cos humà, molt més que els braços,
que són els que habitualment utilitzem.

• Els músculs de les cames s’han
d’utilitzar també per empènyer.
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MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA



Càrrega enganxada al cos
• Mantenir la càrrega enganxada al cos durant tot l’aixecament.

Aixecament suau
• Aixecar-se suaument, per extensió de les cames, mantenint

l’esquena recta.

• No donar estirades a la càrrega, ni moure-la de forma ràpida o
brusca.
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MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA



Evitar girs i torsions

• Procurar no efectuar mai girs, és preferible moure els peus per
col·locar-se en la posició adequada.
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MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA



Dipositar la càrrega

• Si l’aixecament és des del sòl fins a una alçada important,
recolzar la càrrega a mig camí per poder canviar l’agarri.

• Dipositar la càrrega i després ajustar-la, si és necessari.

• Realitzar aixecaments espaiats.
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MÈTODE PER AIXECAR LA CÀRREGA
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