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1.-  INTRODUCIÓN 

O artigo 16 de Lei de Prevención de Riscos Laborais establece os criterios xerais para a 

Avaliación de Riscos; así mesmo tamén se recollen na Sección Primeira do Capítulo II do 

Regulamento dos Servizos de Prevención. 

 
O Servizo de Prevención de Riscos Laborais da consellería elabora este documento como 

unha guía de autoaplicación  dirixida aos responsables dos centros educativos interesados en 

coñecer as deficiencias máis significativas que poden existir en cada centro e nas súas 

instalacións, coa finalidade de que podan acometer por si mesmos unha revisión preliminar das 

condicións de traballo, tomando en conta as condicións de seguridade de: lugares de traballo, 

equipos de traballo, aparatos de elevación, instalación eléctrica, protección diante de 

emerxencias, pantallas de visualización de datos, aparellos a presión, hixiene e instalacións 

deportivas, causantes da maioría das accidentes de traballo e para que podan levar a cabo as 

accións necesarias e máis adecuadas á súa prevención e/ou corrección. 

 

A metodoloxía organizase en forma de cuestionarios de recoñecemento sobre os factores de 

risco máis comúns con aplicación da normativa vixente. 

 
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT) ten elaborado unha 

ferramenta metodolóxica para avaliar as condicións de traballo nas pequenas e medianas 

empresas que pode servir de referencia, e que se pode consultar no seguinte enderezo web: 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Co

ndiciones_trabajo_PYMES/Condiciones_trabajo_PYMES.pdf 

 

Tamén resulta de interese a seguinte páxina web da Consellería de Educación da Junta  de 

Andalucia, que  aplica a metodoloxía do INSHT, desenvolvendo os cuestionarios de avaliación 

sobre as condicións de traballo nos centros educativos: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/salud/com/jsp/contenido.jsp?pag=/salud/c

ontenidos/RiesgosProfesionales/EvaluacionPYMES&seccion=23 
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1.2 - DESCRICIÓN DO CENTRO    
 
 
 
Ano de 
construción 

  
Superficie 

  
Reformas 

 

 
PLANTAS 
 

 
DEPENDENCIAS 

 
PLANTA BAIXA 
 
 

 

 
PRIMEIRO ANDAR 
 
 

 

 
SEGUNDO ANDAR 
 
 

 

 
PATIOS E CAMPOS DE DEPORTE 
 
 

 

          
                      INSTALACIÓNS DO CENTRO E ELEM ENTOS DA COCIÑA 
 
                                    
SALA DE CALDEIRAS / CALDEIRA 
 
 
ASCENSOR 
 
                                      
DEPÓSITOS COMBUSTIBLE 
 
                                       
COCIÑA 
 
 
COMEDOR 
 
 
OUTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

6 

 
2.-  NORMATIVA 
 
Para localizar a lexislación relacionada, consultar a páxina do INSHT: 
 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.75eb 39a3ca8b485dce5f66a150c08a0c/?vg
nextoid=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD  
 
2.1. LUGARES DE TRABALLO 
 
- R.D. 486/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares 
de traballo. 
 
- R.D. 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación. 
 
2.2. ERGONOMÍA 
 
- R.D. 487/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á 
manipulación manual de cargas que entrañe riscos, en particular dorso-lumbares, para os 
traballadores. 
 
- R.D. 488/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao 
traballo con equipos que inclúen pantallas de visualización de datos. 
 
2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
- R.D. 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á 
utilización polos traballadores dos equipos de protección individual. 
 
2.4. EQUIPOS DE TRABALLO 
 
- R.D. 1435/1992, do 27 de novembro, polo que se ditan as disposicións de aplicación da 
Directiva do Consello 89/392/CEE, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados 
membros, sobre máquinas. 
 
- R.D. 56/1995, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1435/1992, do 27 de 
novembro, relativo ás disposicións de aplicación da Directiva do Consello 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
 
- R.D. 1215/1997, do 8 de Xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de 
seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo. 
 
2.5. APARELLOS DE ELEVACIÓN E MANUTENCIÓN 
 
- R.D. 2291/1985, do 8 de novembro, que aproba o Regulamento de Aparatos de Elevación e 
Manutención. 
 
- R.D. 1314/1997, do 1 de agosto, polo que se modifica o Regulamento de Aparellos de 
Elevación e Manutención aprobado polo Real Decreto 2291/1985, do 8 de novembro. 
 
- R.D. 57/2005, do 21 de xaneiro, polo que se establecen prescricións para o incremento da 
seguridade do parque de ascensores existente. 
 
2.6. ELECTRICIDADE 
 
- R.D. 614/2001, do 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e 
seguridade dos traballadores fronte o risco eléctrico. 
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- R.D. 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento Electrotécnico para Baixa 
Tensión e as Instrucións Técnicas Complementarias (ITC-BT). 
 
- R.D. 3275/1982, do 12 de novembro, sobre Condiciones Técnicas e Garantías de Seguridade 
en Centrais Eléctricas e Centros de Transformación. 
 
- Orde do 6 de Xullo de 1984 pola que se aproban as Instrucións Técnicas Complementarias do 
Regulamento sobre condiciones técnicas e garantías de seguridade en Centrais Eléctricas, 
Subestacións e Centros de Transformación. 
 
-Orde do 10 de marzo de 2000 pola que se modifican as Instrucións Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 
16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 do Regulamento sobre Condiciones Técnicas e 
Garantías de Seguridade en Centrais Eléctricas e Centros de Transformación. 
 
2.7. PROTECCIÓN ANTE EMERXENCIAS 
 
- R.D. 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de 
seguridade e saúde no traballo. 
 
- R.D. 1942/1993, do 5 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións de 
Protección contra Incendios. 
 
- Orde do 16 de abril do 1998, sobre Normas de Procedemento e Desenvolvemento do Real 
Decreto 1942/1993, do 5 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións de 
Protección contra Incendios e se revisa o Anexo I e os Apéndices do mesmo. 
 
- R.D. 393/2007, do 23 de marzo, polo que se aproba a Norma Básica de Autoprotección dos 
centros, establecementos e dependencias dedicados a actividades que podan dar orixe a 
situacións de emerxencia. 
 
- Orde do 13 de novembro de 1984, sobre evacuación de centros docentes de Educación Xeral 
Básica, Bacharelato e Formación Profesional. 
 
2.8. APARELLOS A PRESIÓN 
 
- R.D. 1244/1979, do 4 de abril, polo que se aproba, o Regulamento de Aparellos a Presión. 
 
- R.D. 1504/1990, do 23 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de Aparellos a 
Presión aprobado polo Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 
 
- R.D. 769/1999, do 7 de maio, no que se ditan as disposicións de aplicación da Directiva do 
Parlamento Europeo e do Consello 97/23/CE, relativa aos equipos de presión e modifica o Real 
Decreto 1244/1999, de 4 de abril, que aprobou o  Regulamento de Aparellos a Presión. 
 
- R.D. 1495/1991, do 11 de outubro no que se ditan disposicións de aplicación da Directiva do 
Consello das Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
 
- R.D. 1751/1998, do 31 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas 
nos Edificios (RITE) e as súas Instrucións Técnicas Complementarias (ITE) e crease a 
Comisión Asesora para as Instalacións Térmicas dos Edificios. 
 
- R.D. 1218/2002, do 22 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 1751/1998, de 31 
de xullo, polo que se aprobou o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios ea s súas 
Instrucións Técnicas Complementarias (ITE) e se crea a Comisión Asesora para as Instalacións 
Térmicas dos Edificios. 
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- R.D. 275/1995, do 24 de febreiro, polo que se aproban as disposicións de aplicación da 
Directiva do Consello das Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa aos requisitos de 
rendemento para as caldeiras novas de auga quente. 
 
2.9. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE 
 
- R.D. 2085/1994, do 20 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións 
Petrolíferas. 
 
- R.D. 1427/1997, do 15 de setembro, polo que se aproba a Instrución Técnica Complementaria 
MI-IP03 “Instalacións petrolíferas para uso propio”. 
 
- R.D. 1523/1999, do 1 de outubro, polo que se modifica o Regulamento de Instalacións 
Petrolíferas, aprobado polo Real Decreto 2085/1994, do 20 de outubro, e as Instrucións 
Técnicas Complementarias MI-IP03, aprobadas polo Real Decreto 1427/1997, do 15 de 
setembro, e MI-IP04, aprobada polo  Real Decreto 2201/1995, do 28 de decembro. 
 
2.10. HIXIENE 
 
- R.D. 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos 
traballadores contra los riscos relacionados coa exposición ao ruído. 
 
- R.D. 363/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre notificación de 
sustancias novas e clasificación, envasado e etiquetado de sustancias perigosas. 
(Modificacións posteriores). 
 
- R.D. 99/2003, do 24 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento sobre notificación de 
sustancias novas e clasificación, envasado e etiquetado de sustancias perigosas, aprobado 
polo Real Decreto 363/1995, do 10 de marzo. 
 
- R.D. 255/2003, do 28 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre clasificación, 
envasado e etiquetado de preparados perigosos. 
 
- R.D. 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores 
contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo. 
 
- R.D. 379/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de 
produtos químicos  as súas Instrucións Técnicas Complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, 
MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6, y MIE-APQ-7. 
 
- R.D. 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o  Regulamento que establece 
condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións 
radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte ás emisións radioeléctricas. 
 
- R.D. 865/2003, do 4 de xullo, polo que se establecen os criterios hixiénico sanitarios para a 
prevención e control da lexionelose. 
 
- R.D. 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos 
relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. 
 
- Orde do 25 de marzo de 1998, pola que se adapta en función do progreso técnico o Real 
Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos 
relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. 
 
- R.D. 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos 
relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo. 
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- R.D. 1124/2000, do 16 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 665/1997, do 12 de 
maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a 
axentes canceríxenos durante o traballo. 
 
- R.D. 349/2003, do 21 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 665/1997, do 12 de 
maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a 
axentes canceríxenos durante o traballo, e polo que se amplía o seu ámbito de aplicación aos 
axentes mutáxenos. 
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3.-  LISTA DE RECOÑECEMENTO DE FACTORES DE RISCO  
 
3.1.- SEGURIDADE NOS LUGARES DE TRABALLO (R.D. 486/1997) 
 
3.1.1.- XERAL (R.D. 486/1997;  R.D. 314/2006: CTE-CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN) 

 

 
ASPECTOS AVALIADOS  

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

O edificio posúe a estrutura e a solidez 
apropiadas a súa utilización 

   
Contactar ca Unidade Técnica 

O estado xeral de conservación do centro 
é correcto 

  Establecer un programa de 
mantemento 

O edificio cumpre as norma técnicas 
sobre condicións de accesibilidade 

  ----------------- 
----------------- 

As condicións de hixiene -limpeza no 
recinto escolar son as adecuadas 

    
Corrixiranse 

No existen axentes biolóxicos, tales como 
fungos, ratas ou parasitos, nas 
dependencias do centro 

  Se eliminarán e se activará un 
sistema de fumigación 

A altura mínima dende o piso ata o teito é 
de 2,50 m. 

   
R.D 486/97 

A altura mínima dende o piso ata o teito é 
de 4m. no ximnasio de E.Primaria e de 
5,50m. no de E..Secundario 

   
Recomendable 

A altura mínima dende o piso ata o teito é 
de 3m na cociña 

   
R.D 486/97 Anexo I 

A altura mínima dende  o piso ata o teito 
é de 3m. nos talleres 

   
R.D.486/97  Anexo I 

Disponse, como mínimo, de 2 m2  por 
traballador/a 

   
R.D. 486/97 

Disponse, como mínimo, de 10 m3  no 
ocupados,por traballador/a 

   
R.D. 486/97 

As zonas de paso principias teñen 
anchura suficiente,, adecuada ao nº 
potencial de usuarios: mínimo 1m. 

   
R.D. 486/97 anexo I 

A anchura mínima dos corredores é de 1 
m. 

   
R.D. 486/97 anexo I 

Se dispón de espazo ( mínimo 0,80 m.) 
para a circulación na oficina e o acceso 
as mesas 

   
R.D. 486/97 anexo 

O chan non presenta imperfeccións o 
irregularidades que supoñan unha 
diferenza de nivel de máis de 6mm. 

   
Acondicionar 
CTE- Sección SU 1 

 
 
O chan non esvara e é fácil de limpar 

  O chan será antiesvarante e 
limparanse periodicamente  as zonas 
de paso, saídas e vías de 
circulación.RD. 486/97 anexo II. 
CTE – Sección SU 1 

A comunicación entre as diferentes  
dependencias carece de chanzos, 
columnas e diferenzas de nivel 

  Eliminaranse e si non é posible,  
sinalizaranse adecuadamente. CTE- 
SU 1 

As tomas de corrente situadas no chan 
permanecen protexidas cando non se 
utilizan 

   
Terán tapas de protección 
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ASPECTOS AVALIADOS  

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

As tomas de corrente en uso non 
orixinan obstáculos as zonas de paso 

  Conducir mediante regretas os cables 
que invadan zonas de paso 

Os andeis e os arquivadores 
encóntranse ancorados 

   
Fixar á parede ou ao chan 

Os caixóns dos escritorios e dos 
arquivadores dispoñen de topes de 
seguridade 

   
Colocar topes pertinentes 

Non se acumulan equipos de traballo, 
materiais e obxectos en esquinas, 
recunchos ou corredores, que poidan 
ocasionar golpes, tropezóns, exceso de 
ruído... 

   
Establecer organización no 
almacenamento 

As superficies acristaladas de grandes 
dimensións dispoñen de cristais que non 
presentan perigo de rotura 

   
CTE Sección SU 2 

A anchura das vías polas que poden 
circular medios de transporte e peóns 
permita o paso simultáneo, con unha 
separación de seguridade suficiente 

   
Manterase a anchura mínima libre 
R.D 486/97 anexo I 

No aparcadoiro do centro existe 
alúmenos un acceso peonil 
independente: de 0,80 m de anchura, 
como mínimo, e protexido con varandas 
o con pavimento a un nivel máis elevado 

   
Adecuar 
CTE- Sección SU 7 

 

3.1.2.- ESCALEIRAS E RAMPAS (R.D. 486/1997;  R.D. 314/2006: CTE-CÓDIGO TÉCNICO 

DA EDIFICACIÓN) 

 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

As escaleiras que salvan unha altura 
maior de 0,55 m. dispoñen de 
pasamáns  polo menos nun lado 

  Colocar varandas a unha altura 
adecuada ( 0,90 m – 1,10 m.) 
CTE- Sección SU 1 

Se a anchura das escaleiras é maior 
que 1,20 m., dispoñen de pasamáns en 
ambos lados 

  Colocar pasamáns a unha altura 
adecuada ( 0,90 m – 1,10 m.) 
CTE- Sección SU 1 

Se a anchura das escaleiras é menor 
que 1,20 m., pero ambos lados son 
pechados, polo menos un deles leva 
pasamáns  

   
Colocar pasamáns a unha altura 
adecuada ( 0,90 m – 1,10 m.) 
R.D. 486/97 anexo I 

Nos centros de E. Primaria as 
escaleiras teñen un segundo pasamáns 
a unha altura comprendida entre 0,65 
m. e.0,75 m. 

   
Colocar pasamánsCTE- Sección SU 
1 

Se a anchura das escaleiras é maior 
que 2,40 m, e dispoñen de pasamáns 
intermedio 

  Colocar pasamáns a unha altura 
adecuada ( 0,90 m – 1,10 m.) 
CTE- Sección SU 1 

Nas escaleiras ou plataformas con 
pavimentos perforados a abertura 
máxima dos intersticios é de 8mm. 

   
R.D. 486/97 anexo I 

As escaleiras teñen unha anchura 
mínima de 1,20 m. 

   
CTE- Sección SU 1 
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ASPECTOS AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

As escaleiras de uso restrinxido teñen 
unha anchura mínima de 0,80 m. 
 

   
CTE- Sección SU 1 

O pavimento das escaleiras é 
antiesvarante ou ten bandas 
antiesvarantes 

   
Realizar un tratamento antiesvarante 
 

As mesetas das escaleiras coa mesma 
dirección teñen unha profundidade de 1 
m., como mínimo 

   
CTE- Sección SU 1 

As mesetas das escaleiras con cambio 
de  dirección teñen a anchura da 
escaleira 

   
CTE- Sección SU 1 

En cada escaleira todos os chanzos 
teñen as mesmas dimensións 

  Adecuar ao R.D 486/97 
CTE- Sección SU 1 

A pegada dos chanzos mide 28 cm., 
como mínimo. 

   
CTE- Sección SU 1 

Os chanzos teñen unha contrapisada  
comprendida entre 13 e 17 cm. E 
dispoñen de tabica e carecen de bocel. 

   
CTE- Sección SU 1 

O espazo libre vertical dende os 
chanzos ata o teito é superior a 2,20 m 

   
RD. 486/97 anexo I 
 

As ramplas que salvan unha diferenza 
de altura maior que 0,55 m., ou maior 
que 0,15 m. si se destinan a persoas 
con minusvalía, dispoñen de pasamáns 
alomenos nun lado 

   
Colocar pasamáns a unha altura 
adecuada ( 0,90 m – 1,10 m.) 
CTE- Sección SU 1 
 
 

Cando a anchura das ramplas é maior 
que 1,20 m., dispoñen de pasamáns a 
ambos lados.Nos centros de E.I e E.P e 
as ramplas utilizadas por usuarios en 
cadeira de rodas teñen un segundo 
pasamáns a unha altura entre 0,60 m e 
0,75 m. 

   
 
Colocar pasamáns a unha altura 
adecuada( 0,90 m – 1,10 m) 
CTE -Sección SU 1 
 
 
 

As ramplas previstas para usuario/a en 
cadeira de rodas teñen unha pendente 
máxima de 10% si a súa lonxitude é 
menor que 3m., del 8% 
Si a súa lonxitude é menor que  6m. e 
Del 6% no resto dos casos. 

   
 
Adecuar 
CTE -Sección SU 1 
 
 
 

A lonxitude dos tramos das ramplas 
destinadas a usuarios/as en cadeira de 
rodas é de 9 m, como máximo. 

   
Adecuar 
CTE -Sección SU 1 
 

As ramplas teñen unha anchura mínima 
de 1,20 m. 

   
CTE -Sección SU 1 
 

O chan das ramplas é de material 
deslízante e en caso de pavimentos 
perforados a abertura máxima dos 
intersticios é de 8 mm. 

   
 
R.D. 486/97 anexo I 
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3.1.3.- ABERTURAS, DESNIVEIS, OCOS DE ESCALEIRA E VENTÁS ( R.D. 314/2006: CTE-

CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN) 

 

 
ASPECTOS AVALIADOS  

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
As aberturas e os desniveis con risco de 
caída igual ou superior a 55 cm. Están 
protexidas con barreiras de protección de 
90 cm. de altura, como mínimo 
 

  Instalaranse barreiras de protección 
de 90 cm. de altura se a diferenza 
de cota non excede de  6 mt.. No 
resto dos casos serán de 1,10 mt. 
CTE Sección SU 1 

 
Os ocos de escaleira con risco de caída 
igual ou superior a 55 cm., están protexidos 
co barreiras de protección de 90 cm. de 
altura, como mínimo 
 

  Instalaranse barreiras de protección 
de 90 cm. de altura si a diferenza 
de cota non excede de  6 m. e de 
1,10 m. no resto dos casos. 
CTE Sección SU 1 

 
As ventás dispoñen  de algún sistema de 
seguridade que evita a posibilidade de 
caída a través delas cando se encontran 
abertas.( protección a 1,10 m. do chan) 
 

   
 
Recomendable 

 
As ventás que están nos descansos das 
escaleiras, si son de mais de 30 cm. de 
ancho e o anteproxecto está a menos de 50 
cm. levan barras ou listóns para evitar 
caídas 

   
 
Recomendable 

 
 
3.1.4.- VARANDAS (R.D. 314/2006: CTE-CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN) 

 

 
ASPECTOS AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
As varandas son firmes e fáciles de 
asir, estando situadas a unha altura 
comprendida entre 0,90 m e 1,10 
m. 

  Adecuaranse as varandas, sendo 
recomendable que estás teñan listóns 
verticais en lugar de horizontais. 
CTE – Sección SU 1 

Dispoñen de unha protección que 
impide o paso ou esvaramento por 
debaixo das mesmas ou La caída 
de obxectos sobre as persoas 

  Se protexerá co rodapé. 
Recomendable que teña unha altura 
mínima de 15 cm. 

A distancia entre os barrotes das 
barreiras de protección non é maior 
que 10 cm. nos centros de E.I e de 
15 cm. no resto dos centros. 

   
 
CTE - Sección SU 1 

Nos centros de E.I  as barreiras de 
protección non dispoñen de puntos 
de apoio na altura comprendida 
entre 20 cm e 70 cm sobre o nivel 
do chan ou sobre a liña de 
inclinación das escaleiras. 

   
 
 
CTE - Sección SU 1 
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3.1.5.-PORTAS (R.D. 486/1997;  R.D. 314/2006: CTE-CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN) 

 

 
ASPECTOS AVALIADOS  

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

A anchura mínima das portas 
interiores e exteriores é de 80 cm. 

   
R.D. 486/97 anexo I 

As manubrios e os pomos das 
portas carecen de rebabas 
cortantes 

   
Colocar manubrios con bordes 
redondeados. 

As portas de acceso ás escaleiras 
non se abren directamente sobre 
os chanzos, senón sobre 
descansos da anchura alomenos 
igual aos dos chanzos 

   
 
R.D. 498/97 anexo I 

As portas de vaivén dispoñen de 
partes transparentes ou 
translúcidas que cubran a altura 
comprendida entre 0,70 m e 1,50 
m., como mínimo 

   
 
CTE- Sección SU 2 

As superfícies acristaladas das 
portas tanto de acceso como 
interiores, dispoñen de cristais que 
non presentan perigo de rotura 

   
 
CTE –  Sección SU 2 

 

 

3.1.6.- PRIMEIROS AUXILIOS  (R.D 486/97 – Anexo VI ) 

 

 
ASPECTOS AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

O centro dispón de local de 
primeiros auxilios si ten mais de 50 
traballadores/as 

   
Recoméndse a a existencia de este 
local 

 
O centro dispón de material para 
primeiros auxilios en caso de 
accidente 

  Disporase de caixa de primeiros 
auxilios en algún local do centro, na 
cociña, nos talleres, nos laboratorios e 
en cada un dos edificios existentes. 
R.D 486/97 anexo VI 

O centro dispón dunha caixa de 
primeiros auxilios portátil, como 
mínimo,que conterá os materiais 
indispensábeis 
 

  Realizaranse revisións periódicas, 
repoñendo os materiais utilizados ou 
caducados. 
RD 486/97 anexo VI 

 

 

3.1.7- ALMACENAXE 

 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Existen no centro espazos 
destinados especificamente ao 
almacenamento de materiais 

   
Construiranse ou delimitaranse zonas 
especificamente destinadas a este fin 
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ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Os espazos son amplos 

  Recoméndase que a anchura dos 
corredores principais sexa, polo 
menos, de 1,20 mt.,  e a dos 
corredores secundarios de 1 mt. 

Están debidamente sinalizados e 
delimitados 

  Deberanse sinalizar e, ademais 
delimitar as zonas de paso. 

O almacenamento dos materiais 
faise sobre chans resistentes 
horizontais e homoxéneos. 

   
Non se sobrecargarán os chans nin as 
estruturas. 

 
Os soportes nos que se apían os 
materiais son seguros e resistentes. 

  Os soportes de almacenamento deben 
ser acordes ás características dos 
materiais almacenados e ofrecer 
suficiente resistencia estrutural. 

 
O almacenamento  realizase 
ordenadamente. 

  Non apiar nin almacenar substancias 
incompatibles: ácidos e álcalis, ácidos 
e álcalis con disolventes orgânicos, etc 

O almacenamento nas andeis é 
seguro. As andeis están ancoradas 
e arriostradas.. 

  Ancoradas á parede ou ao chan. 
Arriostradas se se almacenan produtos 
pesados ou moi voluminosos. 

 

 

3.1.8 – INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  ( R.D 468/97 – ANEXO III ) 

 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

A maioría dos traballadores/as 
considera adecuada a climatización 

  Revisar as condicións ambientais. 
R.D. 486/97 Anexo III 

Realízase limpeza e cambio de 
filtros de forma periódica, por 
persoal especializado 

   
Realizaranse inspeccións e 
mantemento por persoal especializado. 

 
 
3.1.9. –SERVIZOS HIXIÉNICOS E LOCALES DE DESCANSO  (R.D 468/97 – ANEXO III ) 

 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
O centro dispón de percheros ou 
armarios para colocar a roupa 
 

   
R.D 486/97 Anexo V 

O centro dispón de vestiarios con 
taquillas pechadas si os 
traballadores/as deben levar roupa 
especial. 

   
R.D 486/97 Anexo V 

O centro dispón de locais de aseo 
con espellos, lavabos, xabón e 
toallas ou outro sistema de secado 
con garantías hixiénicas. 

   
R.D 486/97 Anexo V 

O centro dispón de duchas para o 
persoal de Educación Física, 
Cociña, Limpeza.. 

   
R.D 486/97 Anexo V 
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ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

O vestiarios, aseos e retretes están 
separados para homes e mulleres 
ou , de non ser así, previse unha 
utilización por separado dos 
mesmos. 

   
R.D 486/97 Anexo V 

Os aseos e retretes están 
separados para alumnos/as e 
profesores/as. 

   
R.D. 1537/2033 

Existen recipientes hixiénicos nos 
retretes para mulleres 

   
R.D 486/97 Anexo V 

As cabinas están provistas dunha 
porta con peche interior e unha 
percha 

   
R.D 486/97 Anexo V 

As traballadoras embarazadas e as 
nais lactantes teñen posibilidade de 
descansar deitadas en condicións 
adecuadas. 

   
Habilitarase- un lugar adecuado, aínda 
que non sexa exclusivo. 
RD.486/97 

 
 
3.1.10.- ILUMINACIÓN  (R.D 486/97 – Anexo IV ) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

O centro dispón de iluminación 
natural 

   
R.D 486/97 Anexo  IV 

As luminarias do centro encóntranse 
protexidas 

   
Protexeranse as luminarias 

O nivel de iluminación nos postos de 
traballo é de 500 lux. Si a exixencia 
visual é alta 

   
R.D 486/97 Anexo IV 

A localización das luminarias 
permite unha distribución uniforme 
dos niveis de iluminación. 

   
R.D 486/97 Anexo IV 

Disponse de sistemas para evitar os 
cegamentos provocados tanto pola 
iluminación natural como pola 
artificial 

   
R.D 486/97 Anexo IV 

Non existen superficies reflectoras 
que provocan cegamentos indirectos 
 

   
R.D 486/97 Anexo IV 

 
 
3.1.11.- CONDICIÓNS AMBIENTAIS  (R.D 486/97 – Anexo III ) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
A temperatura está comprendida 
entre 17º e 27º C. 

   
R.D 486/97 Anexo  III 

A humidade relativa está 
comprendida entre o 30% e o 70 %  

   
R.D 486/97 Anexo  III 

As correntes de aire non orixinan 
molestias aos traballadores. 
 

   
R.D 486/97 Anexo  III 
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ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

A renovación mínima do aire é igual 
ou maior que 30 m3 por hora e 
traballador/a 

   
R.D 486/97 Anexo  III 

Nos locais onde se traballa con 
fotocopiadoras extremase o 
especificado no punto anterior 

   
Recomendable 

O ruído emitido polas máquinas e 
por outros emisores acústicos se 
encontra no nivel aceptable de 
confort acústico 

   
Recomendable 

 
 
3.2.- EQUIPOS DE TRABALLO  (R.D 1435/1992, R.D 56/1995, R.D 1215/1997) 
 
3.2.1.- MÁQUINAS (R.D 1435/1992, RD. 56/95, RD. 1215/1997) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

As máquinas compradas con 
posterioridade ao 1/01/95 dispoñen 
de marcado CE de conformidade e 
de declaración CE de conformidade. 

   
Substituír as máquinas sen marcado 
CE por máquinas novas que cumpran 
as condicións de seguridade esixidas. 
 

As máquinas compradas con 
anterioridade ao 1/01/95 
adecuáronse ao disposto no R.D 
1215/1997 

   
Actualmente terían que estar o prazo 
de adecuación  finalizou o 27/08/2002. 

Previuse un plan de revisión das 
máquinas co fin de adecualas ao 
disposto no RD. 1215/97 

  Todas as máquinas adquiridas antes 
de 1995 deben adecuarse ao disposto 
no RD. 1215/1997, con carácter de 
urxencia. 

Informase e formase aos 
traballadores/as en relaciónao uso 
correcto e seguro das máquinas. 

  Debese instruír aos traballadores/as no 
correcto manexo das máquinas, en 
particular si se trata de máquinas 
perigosas. 

Os resgardos móbiles teñen un 
sistema de encravamento que detén 
as máquinas en condicións de 
seguridade. 

   
Estes resgardos son necesarios cando 
debese acceder con frecuencia ao 
punto de perigo. 

As máquinas teñen resgardos de 
protección contra o risco de 
proxeccións ou emisións. 

  Utilízanse equipos de protección 
individual para evitar as proxeccións 
non eliminadas pólos resgardos 
existentes nas máquinas. 

As máquinas dispoñen de Manual 
de Instrucións de funcionamento e 
mantemento. 
 

   
Obrigatorio 

Si existe botón de parada de 
emerxencia, é accesible dende a 
zona de posible risco. 
 

   
O botón de parada de emerxencia 
debe estar accesible. 

Os botóns das máquinas son 
claramente visibles e identificables 
 

  Deben estar claramente visibles e 
identificables. 
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ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

A parada de emerxencia realizase 
en condicións de seguridade. 

  Toda máquina debe poder separarse 
de cada unha das súas fontes de 
enerxía e, no seu caso, quedar 
bloqueada nesa posición. 

Non se permite o acceso as partes 
móbiles perigosas das máquinas. 

  Vixiar que esta condición sexa 
cumprida por todos/as os 
traballadores/as que utilizan as 
máquinas. 

 
 
3.2.2.- APARELLOS ( R.D. 1215/1997) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Os equipos de traballo comprados 
con posterioridade ao 1/01/95 
dispoñen de marcado CE de 
conformidade e de declaración CE 
de conformidade. 

   
Substituír os equipos de traballo sen 
marcado CE por equipos de traballo 
novos que cumpran as condicións de 
seguridade esixidas. 

Os equipos de traballo comprados 
con anterioridade ao 1/01/95 
adecuáronse ao disposto no R.D 
1215/1997 

   
Actualmente terían que estar o prazo 
de adecuación  finalizou o 27/08/2002. 

 
Existe un plan de revisión dos 
equipos de traballo  co fin de 
adecualos ao disposto no RD. 
1215/97 

   
Todos os equipos de traballo 
adquiridos antes de 1995 deben 
adecuarse ao disposto no RD. 
1215/1997, con carácter de urxencia. 

Informase e formase aos 
traballadores/as en relación ao uso 
correcto e seguro dos equipos de 
traballo. 

  Debe instruírse aos traballadores/as no 
correcto manexo dos equipos de 
traballo. 

Os equipos de traballo  dispoñen de 
Manual de Instrucións de 
funcionamento e mantemento. 

   
Obrigatorio 

Os equipos de traballo teñen 
resgardos de protección contra 
posibles riscos. 

   
Disporán de resgardos de protección 
adecuados. 

Os botóns dos equipos de traballo 
son claramente visibles e 
identificables. 

   
Deben ser claramente visibles e 
identificables. 

Os equipos de traballo mantéñense 
en bó estado de conservación. 
 

  Reparar ou refugar os equipos de 
traballo en mal estado. 

 
 
3.2.3.- FERRAMENTAS 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Están construidas con materiais 
resistentes, sen bordes e superficies 
esvaradías;  e dispoñen das debidas 
proteccións. 

  Retiralas e adquirir ferramentas de 
calidade e adecuadas 
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ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Os mangos e as empuñaduras 
teñen dimensións adecuadas e son 
illantes, en caso necesario. 

  Procurar que as ferramentas sexan 
fáciles de manexar e adecuadas aos 
traballadores/as. 

Mantéñense en bo estado de 
conservación e con as proteccións 
correspondentes. 

  Limpar, repasar ou refugar as 
ferramentas en mal estado. 
Poñerlles as proteccións de orixe. 

Disponse dun lugar para o 
almacenamento das ferramentas de 
forma ordenada e segura 

  Habilitar espazos e armarios onde 
colocar  as ferramentas 

 
 
3.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA ( R.D. 614/2001, R.D. 842/2002) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Realízanse  as inspeccións 
periódicas establecidas (cada 5 
anos), por un organismo de control 
autorizado (OCA) 

  Obrigatorio. 
Poñerse en contacto con un organismo 
de control autorizado. 
Pedir e gardar a documentación. 

O cuarto onde están localizados os 
cadros eléctricos mantense limpo e 
libre de obxectos e materiais. 

   
Retirar os obxectos e materiais  
almacenados no cuarto 

O cuarto onde están localizados os 
cadros eléctricos dispón de medidas 
de seguridade: luminarias 
protexidas, alumeado de 
emerxencia e extintor de CO2. 

   
 
Aplicar as medidas de seguridade 
necesarias. 

Os cadros eléctricos dispoñen de 
sinalización de risco eléctrico. 

   
Dotar de sinalización. 

Os cadros eléctricos dispoñen de 
protección  contra sobreintensidades 
e curtocircuítos( interruptores 
magnetotérmicos) 

   
Adecuar. 
R.D. 842/2002 

Se os armarios dos cadros 
eléctricos son metálicos, 
encóntranse pechados, dispoñen de 
posta a terra e a porta está 
conectada a terra. 

   
Adecuar 
R.D. 842/2002 

Disponse de interruptor 
diferencial(recomendado 30mA, 
aínda que posible 300mA) en 
tódalas liñas e estas están 
identificadas. 

   
Adecuar 
RD.842/2002 
Aconséllase a adecuación a 30 mA 

Comprobase periodicamente( unha 
vez o mes) que, ao pulsar o botón 
de comprobación, os diferenciais 
dispáranse. 

   
R.D.842/2002 

Non se utilizan condutores “ 
espidos” 

  Eliminar os condutores con empalmes. 
Usar condutores de dobre illamento. 

Non se sobrecargan os enchufes 
 

  Retirar caravillas e ladróns 
inadecuados. 

As tomas da corrente teñen 
protección de seguridade. 
 

  Aconséllase, sobre todo en centros de 
E.Infantil e de E.Primaria. 
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3.4.- PROTECCIÓN ANTE EMERXENCIAS ( RD. 314/2006: CTE;  RD. 1942/1993;  OM 
16/04/1998;  RD. 485/97; RD. 393/2007; DECRETO 171/2010 da Xunta de Galicia) 
 
3.4.1.- SINALIZACIÓN (RD. 485/1997) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

O centro dispón de sinales de 
seguridade. 

   
CTE- Sección SI 3 

As sinais existentes no centro son 
homologadas. 

   
UNE 23034:1988 

Encontrase sinalizada a situación 
dos extintores e os  outros medios 
de protección contra incendios. 

   
Sinalizar 

Encontrasen sinalizadas as saídas e 
a dirección  das saídas 

   
Sinalizar 

Está sinalizada a prohibición de uso 
do ascensor en caso de incendio. 

   
Sinalizar e informar. 

Está sinalizada a situación das 
caixas de primeiros auxilios e o local 
de primeiros auxilios, se é o caso. 

   
Sinalizar e informar. 

Encontrase sinalizada a prohibición 
de fumar no centro. 

   
Sinalizar e informar 

 
 
3.4.2.- ILUMINACIÓN DE EMERXENCIA 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
O centro dispón de instalación de 
iluminación de emerxencia 

   
Instalarase iluminación de emerxencia. 
R.D.314/2006: CTE 

Realizarase, como mínimo, unha 
revisión anual da instalación de 
iluminación de emerxencia, por 
persoal especializado. 
E comprobar que se encontra en 
perfectas condicións 

   
Realizar revisións anuais. 
Realizar inspeccións periódicas e 
reparar os danos. 

Encontrase situada en recintos que 
poidan ter máis de 100 persoas: 
comedor, salón de actos… 
Nos percorridos xerais de 
evacuación. 
Nos locais de risco especial: cociña, 
talleres, laboratorios… 
Nos aseos 

   
 
 
Adecuar. 
CTE- Sección SU 4 

 
Existe iluminación de emerxencia 
nas portas de saída das diferentes 
dependencias. 
 

   
Recomendable 

Dispón de autonomía para 1 hora, 
como mínimo, a partires do instante 
no que teña lugar o fallo. 

   
Adecuar. 
CTE- Sección SU 4 
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3.4.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  ( RD. 1942/93;  RD. 314/2006: CTE ;  
 

 
ASPECTOS AVALIADOS 
 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
O centro dispón de extintores 
portátiles e realízase un 
mantemento adecuado dos mesmos 
 

   
CTE- Sección SI 4 

 
Os extintores portátiles son 
adecuados ao tipo de lume 
previsible(CO2 en : aula informática, 
talleres, laboratorios, cociña, sala de 
caldeiras...) 
 

   
 
R.D: 1942/1993 

 
O centro dispón dun nº suficiente de 
extintores( o recorrido en cada 
planta dende calquera punto de 
evacuación ata un extintor non 
supera os 15 m.) 
. 

   
Adecuar 
CTE- Sección SI 4 
 

 
Os extintores portátiles encóntranse 
colgados en parámetros verticais e o 
extremo superior queda a menos de 
1,70 m. do chan. 
 

   
Os extintores deben estar facilmente 
visibles e accesibles. 

 
O centro ten instalación de alarma. 

   
Se a superficie construída excede de 
1.000 m2, é obrigatoria. 
CTE- Sección SI 4 
 

 
O centro dispón de bocas de 
incendio equipadas (BIEs) e estas 
encóntranse en condicións de uso. 
 

   
As BIEs (tipo 25mm.) son obrigatorias 
en centros onde a superficie construída 
excede de 2.000 m2  
CTE- Sección SI 4 
 

 
O centro ten instalación de 
detección de incendios. 

   
Se a superficie construída excede de:  

� 2.000 m2  detectores en zonas 
de  risco alto 

� 5.000 m2  detectores en todo o 
edificio. 

CTE- Sección Si 4 
 

 
O centro ten instalación de 
hidrantes. 

   
Se a superficie total construída está 
comprendida entre 5.000 e 10.000 m2 , 
o centro disporá de , polo menos, un 
hidrante. 
CTE- Sección SI 4 
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3.4.4.- EVACUACIÓN 
 

 
ASPECTOS AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

As plantas ou recinto do edificio dispoñen de 
máis de unha saída se: 

� A ocupación excede de 50 alumnos 
en centros de E.I, E.P e 
E.Secundaria. 

� A ocupación excede de 50 persoas 
en zonas dende as que a evacuación 
ata a saída de planta debe salvar 
unha altura maior que 2 m. en 
sentido ascendente 

� A lonxitude dos percorridos de 
evacuación ata a saída de planta 
excede de 25m, ou de 50m. cando se 
trate dunha planta que ten unha 
saída directa ao espazo exterior 
seguro e a ocupación non excede de 
25 persoas 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE- Sección SI 3 

 
Os percorridos de evacuación mantéñense 
despexados e en boas condicións. 

  Os percorridos de evacuación 
deben se estar totalmente libres 
de obxectos, materiais e equipos 
de traballo. 

 
As saídas de evacuación: saídas do recinto, 
saídas de planta e saídas do edificio, 
mantéñense despexadas e en boas 
condicións. 

  As saídas de evacuación deben 
se estar totalmente libres de 
obxectos, materiais e equipos de 
traballo. 

A cociña do centro encontrase localizada na 
planta baixa do edificio e dispón  de polo 
menos 2 saídas, nas que as portas teñen 
como mínimo 1,20 m. de anchura, 
comunicando unha das saídas co exterior do 
edificio. 

   
 
 
Adecuar 

 
Disponse de 2 saídas nas aulas e locais 
cando a posible ocupación excede de 50 
alumnos: aulas, comedor, salón de actos... 

   
 
CTE- Sección SI 3 

 
As portas previstas como saída de planta ou 
do edificio e as previstas para a evacuación 
de mais de 50 persoas dispoñen de 
dispositivos de fácil e rápida apertura. 
 

   
CTE- Sección SI 3 
Colocar 

 
As portas de saída de planta e do edificio, 
abren no sentido da evacuación. 
 

  As portas de saída previstas para 
a evacuación de mais de 100 
persoas abrirán no sentido da 
evacuación. 
CTE- Sección SI 3 

 
As portas das aulas abren no sentido da 
evacuación e non xeran riscos engadidos á 
circulación polas zonas de paso. 

  As portas de saída de recintos ou 
espazos previstos para mais de 
50 persoas abrirán no sentido da 
evacuación.CTE- Sección SI 3 
Recomendable en todas as aulas 
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ASPECTOS  AVALIADOS 
 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
 
Condicións de aproximación ao edificio: 
 

- Os accesos o centro docente, contan 
con vao e 

 
  
 Anchura mínima 
libre 

 
  3,5 mt. 

 
Altura mínima 
libre ou gálibo 

 
  4,5 mt. 

 
Capacidade 
portante do vial 
 

 
2.000 km/m2 

 
- Nos tramos curvos, o carril de 

rozadura queda delimitado pola traza 
dunha coroa circular que nos radios 
mínimos son de 5,30 mt. e 12,50 mt., 
cunha anchura libre para a circulación 
de 7,20 mt. 

- Condicións do entorno do edificio: 
 

  
 Anchura mínima 
libre 
 
 

 
  5 mt. 

 
Altura libre  

 
  Dá ao 
edificio 

 
Separación 
máxima do 
vehículo ao 
edificio 
(evacuación mt./ 
distancia mt.) 
 

 
 
15mt./23mt. 
20mt./18mt. 
+20mt./10mt. 

 
Pendente máxima 
 

 
10% 

 
Distancia máxima 
ata calquera 
acceso principal 
ao edificio 
 

 
 
30 mt. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE- Sección SI 5 
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3.4.5.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ( R.D.393/2007; Decreto 171/2010; R.D. 314/2006: 
CTE) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

O centro dispón de Plan de 
Autoprotección. 

  Elaboralo e asegurar a súa 
implantación. 

Realízanse simulacros de 
emerxencia periódicamente 

  Realizar un simulacro de emerxencia 
anual, como mínimo. 

Todos/as traballadores coñecen o 
Plan de Autoprotección. 

  Asegurar a correcta difusión e posta en 
práctica do Plan de.Autoprotección. 

 
 
3.5.- APARELLOS DE ELEVACION E MANUTENCION ( R.D. 2291/1985, I.T.C.M.I.E.: AEM 1; 
R.D. 1314/1997; R.D 57/2005 ) 
 
3.5.1.- ASCENSOR  
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
O edificio dispón de ascensor. 

  Pasar a seguinte revisión. 

O ascensor dispón de marcado CE 
de conformidade e de declaración 
CE de conformidade. 

  Obrigatorio a partir da entrada en vigor 
( 30-xuño-1999) do R.D. 1314/1997. 

A porta dispón dun dispositivo 
fotoeléctrico ou equivalente que 
impide o peche automático da 
mesma mentres o umbral está 
ocupado. 

  Colocar dispositivo. 
Obrigatorio en ascensores que estean  
utilizados por persoas con minusvalía. 

A cabina ten unha placa que indica 
tanto a carga máxima en Kg. como o 
número máximo de persoas.  

  Colocar. 
Obrigatorio. 

A cabina está dotada dun equipo de 
comunicación bidireccional. 

  Obrigatorio 

A cabina dispón de iluminación 
adecuada. 

  Obrigatorio. 
Instalar. 

A cabina dispón de alumeado de 
emerxencia. 

  Obrigatorio. 
Instalar. 

 
A porta de acceso ten chave de 
apertura para o uso restrinxido. 

  Obrigatorio 

 
Os mandos están deseñados e 
dispostos de forma adecuada para 
que o ascensor poida ser utilizado 
por persoas con minusvalía. 

  Adecuar 
Obrigatorio en ascensores que estean 
utilizados por persoas con minusvalía. 

 
O mantemento está contratado con 
unha empresa conservadora 
autorizada 

  Obrigatorio. 
Pedir e gardar a documentación. 

 
Realízanse as inspeccións 
periódicas establecidas, por un 
organismo de control 
autorizado(OCA) 

  Obrigatorio. 
Poñerse en contacto con un organismo 
de control autorizado. 
Pedir e gardar a documentación. 
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3.6.- PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN ( RD. 488/1997) 
 
3.6.1.- PANTALLA 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Carácteres nítidos e ben definidos.   R.D.488/1997 
Imaxe estable, sen fulgores nin 
movementos. 

  R.D.488/1997 

Posibilidade de axuste da 
luminosidade e do contraste. 

  R.D.488/1997 

Pantalla orientable e axustable en 
inclinación. 

  R.D.488/1997 

Posibilidade de adaptar a altura da 
pantalla ao usuario/a 

  R.D.488/1997 

Pantalla situada perpendicularmente 
ao punto de luz natural. 

  R.D.488/1997 

Ausencia de reflexos, veladuras ou 
reverberacións. 

  R.D.488/1997 

A distancia do ollo á pantalla é de 35 
a 80 cm. 

  R.D.488/1997 

 
3.6.2.- MESA E ASENTO 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

A superficie da mesa non é 
reflectora 

  R.D.488/1997 

A mesa permite a colocación dos 
equipos e accesorios de forma 
flexible e a posibilidade de dispor de 
porta documentos. 

  R.D.488/1997 

A mesa ten dimensións suficientes 
para traballar nunha posición 
cómoda. 

  R.D.488/1997 

A mesa dispón de unha base 
estable e permite adoptar unha  
postura confortable. 

  R.D.488/1997 

O asento dispón de regulación en 
altura. 

  R.D.488/1997 

O asento dispón de respaldo 
inclinable e regulable en altura. 

  R.D.488/1997 

A mesa permite a opción de dispor 
de repousapés 

  R.D.488/1997 

 
3.6.3.- TECLADO  
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Teclado independente da pantalla.   R.D.488/1997 
Teclado inclinable e de cor mate   R.D.488/1997 
Espazo suficiente para apoiar 
antebrazos e mans. 

   
R.D.488/1997 

Lexibilidade adecuada dos símbolos 
do teclado. 

   
R.D.488/1997 
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3.7- APARELLOS A PRESIÖN ( R.D. 1244/1979; ITC- MIE.: AP1-AP17; R.D. 507/1982; R.D. 
1504/1990; R.D.769/1999; R.D.1495/1991; R.D.2486/1994; R.D.1428/1992; R.D.275/1995; 
R.D.1751/1998; R.D.1218/2002 ) 
(R.D. 842/2002; ITC-BT-29) 
 
3.7.1.- CALDEIRAS 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

A caldeira dispón de marcado CE de 
conformidade e de declaración CE 
de conformidade. 

  Obrigatorio a partir da entrada en vigor 
( 1/01/1998) do R.D. 275/1995. 

A empresa mantedora leva un 
rexistro das operacións de 
mantemento no que se reflicten os 
resultados das tarefas realizadas. 

  Obrigatorio. A partir de 70 Kw de 
potencia) 
R.D. 1751/1998, R.D.1218/2002(RITE) 
Pedir e gardar a documentación. 

 
 
3.7.2.- SALA DE CALDEIRAS E DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

As portas da sala de caldeiras teñen 
sinal de aviso de seguridade para 
caldeiras e indicación de prohibición 
de entrada a persoal alleo ao 
servizo 

   
 
Poñer sinalización. 

As portas da sala de caldeiras son 
metálicas e con resistencia ao lume. 

  Colocar portas metálicas con RF-60, 
como mínimo. 

A sala é de dimensións suficientes 
para realizar as labores de 
mantemento e de limpeza. 

   
Adecuar. 

A sala de caldeiras dispón de 
extintor automático colgado encima 
da caldeira e de extintor de CO2. 

   
Colocar. 

Dispón de un nivel de iluminación 
adecuado ( 200 lux, como mínimo) 

  Adecuar 

Se a caldeira é de gas, a sala de 
caldeiras dispón de iluminación 
antideflagrante 

  RD. 842/2002  -  ITC MIE-BT-29 (*1) 
Prescricións particulares para as 
instalacións eléctricas dos locais con 
risco de incendio ou explosión. 

Existe manual de funcionamento e 
instrucións para casos de 
emerxencia. 

   
Obrigatorio 

O teito da sala é de construción 
lixeira e non ten enriba pisos 
habitables utilizados para pública 
concorrencia. 

   
Obrigatorio 
Cambiar de localización 
RD. 1244/1979  -  ITC MIE-AP-1 (*2) 

Non está no soto e as saídas están 
doadamente accesibles e 
despexadas. 
 

   
Obrigatorio. 
Cambiar a localización 

Se a sala de caldeiras está no soto 
do edificio e é de gas , dispón de 
ventilador 
 

   
Revisar o proxecto de instalación da 
caldeira e instalar un ventilador. 
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ASPECTOS  AVALIADOS 
 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Os depósitos de gasóleo foron 
sometidos as revisións, probas e 
verificacións periódicas que esixe a 
lexislación vixente. 

   
 
R.D. 1523/1999 

 
Os depósitos de gasóleo interiores 
de máis de 3.000 litros e os 
exteriores de máis de 5.000 litros, 
foron sometidos a inspección ( cada 
10 anos) por organismo autorizado 
(OCA) 

   
 
 
R.D. 1523/1999 

 
Os depósitos derivados do petróleo 
subterráneos e en desuso, foron 
sometidos a un proceso de 
inertización. 

   
Os depósitos derivados do petróleo 
subterráneos en desuso deberían 
baleirarse e selar seguidamente con 
formigón. 

 
3.7.3.- COMPRESORES ( RD. 1244/1979; *ITC MIE. : AP17 )  (RD. 1495/1991)  
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 
 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
O centro ten instalacións de este 
tipo. 

   
Pasar a seguinte revisión. 

 
O compresor dispón de marcado CE 
e de declaración de conformidade. 

  Obrigatorio a partir da entrada en vigor 
( 16/10/1991) do RD. 1495/1991. 

Os diferentes elementos do 
compresor encóntranse en bo 
estado. 

  Implantar un programa de mantemento 
de todos los elementos clave. 
RD. 1244/1979 / ITC MIE-AP-17 (*2) 

A válvula de seguridade está en bo 
estado e precintada 

  Revisar e corrixir. Este dispositivo 
estará suxeito a control. 

 
O manómetro está en bo estado e é 
lexible. 

  Revisar e corrixir. Este dispositivo 
estará suxeito a control. 

 
Disponse de Manual de instrucións 
de funcionamento e mantemento 

   
Solicitar ao vendedor 

 
Realízanse as revisións periódicas 
regulamentarias 

   
R.D. 1244/1979 / ITC MIE-AP-17 (*2) 

 
O compresor foi sometido a 
inspección por un organismo de 
control autorizado ( OCA)  

   
Poñerse en contacto cunha OCA. 
Pedir e gardar a documentación. 

 
 
(1) ITC MIE-BT Instrucións Técnicas Complementarias do Regulamento Electrotécnico para 
Baixa Tensión 
(2) ITC MIE-AP Instrucións Técnicas Complementarias do Regulamento de Almacenamento de 
Produtos 
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3.8.- HIXIÉNE INDUSTRIAL 
 
 
3.8.1.- RUÍDO ( R.D. 286/2006 ) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Realizouse unha avaliación hixiénica 
inicial do nivel de ruído nos puntos 
críticos do centro: comedor, 
ximnasio, patio de recreo pechado, 
ou en outros onde se considerou 
oportuno. 
 

   
R.D.286/2006 

 
Proporciónase información aos 
traballadores/as sobre a avaliación 
da exposición ao ruído, as medidas 
preventivas e os resultados 
audiométricos se o LAeq,d (nivel 
equivalente diario) é igual ou 
superior a 80 dBA 
 

   
 
Cumprir 
 
R.D.286/2006 

 
Proporciónanse protectores 
auditivos aos traballadores/as 
expostos se o LAeq,d ( nivel 
equivalente diario)  ≥ 80 dBA 
. 

  Proporcionar protectores auditivos 
adecuados. 
 
Entre 80 e 85 dBA, proporcionaranse 
se o traballador/a os solicita. 

 
Establece como obrigatorio, e 
sinalizase, o uso de protectores 
auditivos para os traballadores/as 
expostos se o LAeq,d ≥ 85 dBA ou 
se o nivel de pico > 137 dB. 
 

   

 
Realízanse avaliacións da 
exposición ao ruído, anuais, se o 
LAeq,d ≥ 85 dBA ou se o nivel de 
pico > 137dB y, trienais, se o LAeq,d 
≥ 80 dBA 
. 

  Cumprir 
R.D. 286/2006 

 
Elaborouse un plan de redución do 
ruído se  o LAeq,d ≥ 85 dBA ou se o 
nivel de pico > 137 dB. En ningún 
caso superará o valor límite de 
exposición diario de 87 dBA ou o 
nivel pico de 140 dB 

  Obrigatorio 

 
Realízanse controles audiiométricos 
aos traballadores/as se o LAeq,d é 
igual ou superior a 80 dBA 
 

  Obrigatorio a partir de un  LAeq,d  igual 
ou superior a 80 dBA. 
R.D.286/2006 
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3.8.2.- SUSTANCIAS QUÍMICAS ( R.D. 374/2001,  R.D. 379/2001) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Traballase no centro con sustancias 
químicas. 

  Pasar a seguinte revisión 

Os recipientes de todos los produtos 
están adecuadamente identificados 
e etiquetados cando son adquiridos 
polo centro. 

  Exixir o fabricante  ou provedor. 

Mantéñense os produtos nos seus 
recipientes orixinais, conservando a 
súa etiqueta. 

  Non facer nunca transvasamento de 
produtos. 

Os envases teñen suficiente 
resistencia química e física. 

  Debe garantirse a idoneidade dos 
envases fronte as agresións físicas e 
químicas. 

Disponse das fichas de seguridade 
dos produtos e están a disposición 
dos traballadores/as. 

  Solicitar ao fabricante  ou provedor. 

Proporcionase equipos de 
protección individual cando os 
traballadores/as os precisan. 

  Deben adquirirse equipos de 
protección individual debidamente 
certificados. 

Os residuos clasifícanse e 
elimínanse de forma segura, 
seguindo o protocolo de eliminación 
de residuos. 

  Levaranse a cabo estes procesos 
seguindo o Protocolo de eliminación de 
residuos. 

Existe lavaollos próximo ao lugar 
onde se manipulan as sustancias 
químicas. 

  Debe instalarse 

Existe ducha de emerxencia 
próxima ao lugar onde se manipulan 
as sustancias químicas. 

  Debe instalarse. 

 
 
3.8.3.-  PRODUTOS TÓXICOS, NOCIVOS, CORROSIVOS E IRRITANTES 
 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

Disponse de procedementos 
seguros para a manipulación destes 
produtos. 

  Deben normalizarse estas operacións e 
redactarse por escrito os 
procedementos de traballo. 

Os traballadores/as utilizan equipos 
de protección individual cando 
manipulan este tipo de produtos. 

  Deben adquirirse e utilizarse equipos 
certificados, adecuados aos diferentes 
riscos 

Os lugares de traballo onde se 
utilizan estes produtos están 
aireados e ventilados.. 

  Débense  evitar concentracións 
ambientais perigosas, illando as fontes 
de emisión. 

Prohibe fumar e comer no posto de 
traballo. 

  Deben ditarse normas escritas de 
prohibición e sinalizar as zonas 
afectadas. 

Cando se realicen fumigacións,  
levaranse a cabo seguindo un 
protocolo de actuación adecuado. 

  Exixir a empresa encargada que 
informe da realización das mesmas e 
adopte as  medidas de seguridade 
pertinentes. 
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3.8.4. RADIACIÓNS NON IONIZANTES ( R.D. 1066/2001 ) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 
 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Existe no centro algún foco de 
emisión de radiacións 
electromagnéticas non ionizantes: 
centros de transformación, campos 
estáticos, radiofrecuencias, 
microondas, antenas, etc. 

   
 
 
Pasar a seguinte revisión 

 
Está por debaixo dos límites que 
marca o RD. 1066/2001. 
Electromagnéticos:  5/0.050 = 
100µTeslas 
Antenas: 1mW/cm2 

 

   
 
 
RD. 1066/2001 

 
Está suficientemente confinado, 
blindado ou apantallado o foco de 
emisión de ondas 
electromagnéticas. 

   
Se é razoable e tecnicamente posible, 
debe procederse ao blindaxe do foco 
emisor. 

 
Indicase mediante sinalización a 
existencia de radiacións 
electromagnéticas nas zonas que 
procede. 

  Sinalizar a presenza de radiacións. 
 
Advertir do risco que supón a radiación 
electromagnética para os/as 
portadores/as de marcapasos. 

 
 
3.8.5.-  LEXIONELA ( R.D. 865/2003) 
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 
 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Se o centro dispón de torres de 
refrixeración e/ou condensadores 
evaporativos, se notificou á 
administración sanitaria competente 
dos mesmos, así como do seu 
número e características técnicas. 
 

  Obrigatorio notificar no prazo de un 
mes dende a súa posta en 
funcionamento. Notificase tamén as 
modificacións que afecten ao sistema. 

 
O centro estableceu un programa de 
mantemento periódico das 
instalacións que utilizan auga no seu 
funcionamento e producen 
aerosoles. 
 

  Cumprir cos criterios hixiénico-
sanitarios establecidos polo RD, 
865/2003 para a prevención. 

 
Disponse dun rexistro do 
mantemento das instalacións onde 
se anotan as operacións realizadas. 
 

  Levar un rexistro do mantemento. 
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3.9.-OUTROS.- 
 
 
 3.9.1. INSTALACIÓNS DEPORTIVAS (R.D. 486/1997, R.D.314/2006: CTE, UNE- EN)  
 

 
ASPECTOS  AVALIADOS 
 

 
SI 

 
NON 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
O centro dispón de equipos de 
campos de xogo. 
 

  Pasar a seguinte revisión. 

 
Os equipos teñen os certificados de 
seguridade do vendedor e 
instalador, seguindo as normas de 
seguridade que se indican en : UNE-
EN 748 Fútbol, UNE-EN 749 
Balonmán, UNE-EN 1270 
Baloncesto, UNE-EN 1271 
Balonvolea, UNE-EN 1510 Tenis 
 

   
Conveniente e recomendable 

 
Encóntranse os equipos 
correctamente ancorados ao chan, e 
non teñen estruturas cortantes, 
atrapantes ou punzantes 
 

  Corrixir 

 
As superficies dos campos de xogo 
son uniformes, non esvarantes e 
non teñen fochas nin pendentes 
maiores que o 6% 
 

  Corrixir. 
RD.486/1997, RD. 314/2006: CTE 

 
As superficies dos campos de xogo 
non teñen no perímetro elementos 
que poidan provocar caídas, golpes 
ou atrapamientos 
. 

  Corrixir 

 


