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Recomanacions de seguretat 

per al manteniment de l’ordre i de la neteja 
 
En qualsevol activitat laboral, per a aconseguir un grau de seguretat acceptable, té especial 
importància assegurar i mantindre l’ordre i la neteja, ja que són nombrosos els accidents que 
es produeixen per colps o caigudes com a conseqüència d’un ambient desordenat o brut, sòls 
lliscants, materials col·locats fora del seu lloc i acumulació de material sobrant o inservible. 

Vetllar pel manteniment de l’ordre i la neteja del lloc de treball és un principi bàsic de 
seguretat. 

Per a ajudar a complir aquest objectiu s’indiquen, a continuació, un conjunt de recomanacions 
bàsiques recolzades sobre quatre tipus d’actuacions principals. Amb això es contribueix a 
mantindre els llocs de treball (laboratoris, tallers, oficines,…) nets i ordenats i que el treball 
siga més eficient, agradable i segur. 

 

1. Eliminar l’innecessari i classificar l’útil. 

- Classificar els materials d’acord amb la seua utilitat i utilitzar contenidors per a la recollida del 
material inservible. 

- Eliminar diàriament tots les deixalles i qualsevol altra classe de brutícia del terra o de les 
instal·lacions, dipositant-los en recipients adequats i col·locats en el mateix lloc on es generen 
els residus. 

- Si les deixalles són fàcilment inflamables, és convenient utilitzar bidons metàl·lics amb tapa 
per a evitar la propagació d’incendis. 

 

2. Condicionar els mitjans per a guardar i localitzar el material fàcilment. 

- Assignar un lloc per a cada cosa i procurar que cada cosa estiga sempre al seu lloc. 

- Delimitar les zones de treball, ordenar i marcar la ubicació de les eines de treball utilitzant 
senyals normalitzats i codis de colors. 

 

3. Evitar embrutar i netejar després. 

- Eliminar i controlar les causes que contribueixen que els materials o els residus s’acumulen. 

- No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta. 
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4. Establir normes que afavorisquen l’ordre i la neteja. 

- Fer passar els cables elèctrics al costat de les parets i cobrir amb regletes els que no puguen 
col·locar-se d’aquesta manera, sobretot, si els cables creuen zones de pas. 

- Cada treballador ha d’adoptar hàbits que afavorisquen l’ordre i la neteja i responsabilitzar-se 
del seu lloc de treball. 

- Portar a terme la neteja dels locals, les màquines, les finestres, etc., si és possible, fora de les 
hores de treball. Extremar la neteja en finestres per a facilitar l’entrada de la llum natural. 

- No usar dissolvents inflamables ni productes corrosius. La neteja no ha de generar perills. 

 

 

 A més de les recomanacions generals indicades anteriorment, en oficines o despatxos 
d’administració es poden tindre en consideració els següents punts: 

- Usar adequadament les papereres i contenidors. No llançar vidres trencats o materials 
tallants en les papereres que puguen provocar accidents al personal de neteja. 

- No deixar oberts calaixos o altres elements del mobiliari per a evitar colps. 

- La insuficient estabilitat d’armaris, prestatgeries i arxivadors pot produir una bolcada, per 
això convé assegurar-los mitjançant el seu ancoratge entre si o a la paret. 

- Mantindre les vies d’accés lliures i el pas als llocs de treball lliures d’obstacles. 

 

 

 

Documents relacionats 

- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en emmagatzemaments 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/magatzem.pdf

