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Unitat 11.4 Llocs de treball

Al Reial decret 486/1997 de 14 d'abril hi trobem descrits els diferents llocs de 
treball.

En aquesta llei hi trobem:

En el 1r capítol les disposicions generals; quin és l'objectiu de la llei i a quins 
llocs i persones s'ha d'aplicar

I en el segon capítol hi ha les obligacions de l'empresa de cara a cada un dels 
llocs de treball. En aquest capítol hi ha 10 articles:

Article 3. Obligació general de l'empresària o empresari.
L'empresa ha d'adoptar les mesures necessàries per a que l'ús dels llocs de 
treball no origini riscos para la seguretat i salut de les treballadores i 
treballadors o, perquè es redueixin al mínim.

En qualsevol cas, els llocs de treball hauran complir les disposicions mínimes 
establertes en el present Reial Decret en quant a  condicions constructives, 
ordre, neteja i manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, 
condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, 
material  locals de primers auxilis.

Article 4. Condicions constructives.

1. El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran 
d'oferir seguretat davant als riscos de relliscades o caigudes, topades o cops 
contra objectes i esfondraments o caigudes de materials sobre les treballadores 
i treballadors.

2. El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran de 
facilitar el control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i 
possibilitar, quan sigui necessari, la rapida i segura evacuació de les 
treballadores i treballadors.

3. Els llocs de treball han de complir, en particular, els requisits mínims de 
seguretat indicats en el annex I.

Article 5. Ordre, neteja i manteniment. Senyalització.

L'ordre, neteja i manteniment dels llocs de treball ha d'ajustar-se al que 
disposa l'annex II.

Igualment, la senyalització dels llocs de treball han de complir el Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril.
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Article 6. Instal·lacions de servei i protecció

Les instal·lacions de servei i protecció dels llocs de treball a les que es refereix 
l'apartat 2 del Article 2 hauran de complir les disposicions mínimes establertes 
en el present Reial Decreto, així com les que es deriven de les reglamentacions 
específiques de seguretat.

Article 7. Condicions ambientals.

1. L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar 
cap risc per a la seguretat i salut de les treballadores i treballadors. Les 
condicions termohigromètriques dels llocs de treball han d'ajustar-se al que diu 
l'annex III.

2. L'exposició als agents físics, químics i biològics de l'ambient de treball es 
regirà segons la normativa específica.

Article 8. Il·luminació.

La il·luminació dels llocs de treball ha de permetre que les treballadores i 
treballadors disposin de condicions de visibilitat adequades per a poder 
desenvolupar les seves activitats sense risc per a la seva seguretat i salut.

La il·luminació dels llocs de treball ha de complir, en particular, les disposicions 
de l'annex IV.

Article 9. Serveis higiènics i locals de descans.

Els llocs de treball han de complir les disposicions de l'annex V en quant a 
serveis higiènics i locals de descans.
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Article 10. Material i locals de primers auxilis.

Els llocs de treball disposaran del material i, si cal, de locals necessaris per a la 
prestació de primers auxilis a les treballadores i treballadors accidentats, 
ajustant-se al que hi ha a l'annex VI.

Article 11. Informació a les treballadores i treballadors.

De conformitat amb l'Article 18 de la LPRL, l'empresa haurà de garantir que les 
treballadores i treballadors i els seus representants rebin una informació 
adequada sobre les mesures de prevenció i protecció que s'hagin d'adoptar en 
l'aplicació del present Reial Decret.

Article 12. Consulta i participació de les treballadores i treballadors.

La consulta i participació de les treballadores i treballadors o dels seus 
representants sobre les qüestions a les que es refereix aquest Reial Decret es 
realitzaran d'acord amb l'apartat 2 de l'Article 18 de la LPRL. 
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