
 

Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 
1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004. 
 
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, és la norma legal 
per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats necessari per 
establir un nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors davant els riscos 
que deriven de les condicions laborals, en el marc d’una política coherent, coordinada i 
eficaç. 
D’acord amb l’article 6 de la llei esmentada, són les normes reglamentàries les que 
han de fixar els aspectes més tècnics de les mesures preventives, mitjançant les 
normes mínimes que garanteixin la protecció adequada dels treballadors. Entre 
aquestes normes hi ha necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut 
en els llocs de treball, de manera que no es derivin riscos per als treballadors a causa 
de la seva utilització. 
Cal recordar que Espanya ha ratificat diversos convenis de l’Organització Internacional 
del Treball que tenen relació amb la seguretat i la salut als llocs de treball i que formen 
part del nostre ordenament jurídic intern. Concretament, amb caràcter general, el 
Conveni número 155 de l’OIT, relatiu a la seguretat i la salut dels treballadors, de 22 de 
juny de 1981, ratificat per Espanya el 26 de juny de 1985, i, en particular, el Conveni 
número 148 de l’OIT, relatiu al medi ambient de treball, de 20 de juny de 1977, ratificat 
pel nostre país el 24 de novembre de 1980. 
En el mateix sentit, cal tenir en compte que en l’àmbit de la Unió Europea s’han fixat, 
mitjançant les directrius respectives, criteris de caràcter general sobre les accions en 
matèria de seguretat i salut en els llocs de treball, com també criteris específics referits 
a mesures de protecció contra accidents i situacions de risc. Concretament, la Directriu 
89/654/CEE, de 30 de novembre, estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. Mitjançant aquest reial decret, es procedeix a la 
transposició al dret espanyol del contingut de la directriu esmentada. 
Bona part de les matèries que regula aquest reial decret (condicions constructives dels 
llocs de treball, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, etc.) han estat 
regulades fins ara per l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball, 
aprovada mitjançant Ordre de 9 de març de 1971. Quan es compleixen vint-i-cinc anys 
de la seva vigència, tant els compromisos internacionals adquirits per Espanya com 
l’evolució del progrés tècnic i dels coneixements relatius als llocs de treball aconsellen 
la derogació definitiva d’alguns capítols del títol II de l’ordenança que la disposició 
derogatòria única de la Llei 31/1995 ha mantingut vigents fins ara en allò que no 
s’oposa al que s’hi preveu, i la substitució d’aquests per una regulació que estigui 
d’acord amb el nou marc legal i amb la realitat actual de les relacions laborals, alhora 
que compatible i respectuosa i rigorosa amb la consecució de l’objectiu de la seguretat 
i la salut dels treballadors en els llocs de treball. 
En virtut de tot això, de conformitat amb l’article 6 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, a proposta del ministre de Treball i 
Assumptes Socials, després d’haver consultat les organitzacions empresarials i 



 

sindicals més representatives, d’haver escoltat la Comissió Nacional de Seguretat i 
Salut en el Treball, d’acord amb el Consell d’Estat, i després de la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 d’abril de 1997, 
 
DISPOSO: 
 

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

 
Article 1. Objecte 
1. Aquest reial decret estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
als llocs de treball. 
2. Aquest reial decret no s’aplica a: 
a) Els mitjans de transport que es fan servir fora de l’empresa o el centre de treball, 
com també als llocs de treball situats dins els mitjans de transport. 
b) Les obres de construcció, temporals o mòbils. 
c) Les indústries d’extracció. 
d) Els vaixells de pesca. 
e) Els camps de conreu, boscos i altres terrenys que formen part d’una empresa o 
centre de treball agrícola o forestal, però que estiguin situats fora de la zona edificada 
d’aquests terrenys. 
3. Les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, s’han d’aplicar plenament al conjunt de l’àmbit que preveu l’apartat 1. 
 
Article 2. Definicions 
1. Als efectes d’aquest reial decret, s’entén per llocs de treball les àrees del centre de 
treball, edificades o no, en què els treballadors han de romandre o a les quals poden 
accedir per raó del seu treball. 
Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els locals de 
descans, els locals de primers auxilis i els menjadors. 
2. Les instal·lacions de servei i protecció annexes als llocs de treball s’han de 
considerar part integrant d’aquestes instal·lacions. 
 



 

 
CAPÍTOL II 

Obligacions de l’empresari 
 
Article 3. Obligació general de l’empresari 
L’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de 
treball no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, si això no fos 
possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. 
En tot cas, els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes que estableix 
aquest reial decret pel que fa a condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, 
senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, 
serveis higiènics i locals de descans, i material i locals de primers auxilis. 
 
Article 4. Condicions constructives 
1. El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball han d’oferir 
seguretat davant els riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i 
ensorraments o caiguda de materials sobre els treballadors. 
2. El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball també han de 
facilitar el control de les situacions d’emergència, especialment en cas d’incendi, i fer 
possible, quan calgui, l’evacuació ràpida i segura dels treballadors. 
3. Els llocs de treball han de complir, en particular, els requisits mínims de seguretat 
que assenyala l’annex I. 
 
Article 5. Ordre, neteja i manteniment. Senyalització 
L’ordre, la neteja i el manteniment dels llocs de treball s’han d’ajustar al que disposa 
l’annex II. 
Igualment, la senyalització dels llocs de treball ha de complir el que disposa el Reial 
decret 485/1997, de 14 d’abril. 
 
Article 6. Instal·lacions de servei i protecció 
Les instal·lacions de servei protecció dels llocs de treball a què es refereix l’apartat 2 
de l’article 2 han de complir les disposicions mínimes que estableix aquest reial decret, 
com també les que es desprenen de les reglamentacions específiques de seguretat 
que hi siguin aplicables. 
 
Article 7. Condicions ambientals 
1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no han de comportar 
cap risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. Amb aquesta finalitat, aquestes 



 

condicions ambientals i, particularment, les condicions termohigromètriques dels llocs 
de treball s’han d’ajustar al que estableix l’annex III. 
2. L’exposició als agents físics, químics i biològics de l’ambient de treball es regeix pel 
que disposa la normativa específica. 
 
Article 8. Il·luminació 
La il·luminació dels llocs de treball ha de permetre que els treballadors disposin de 
condicions de visibilitat adequades per poder-hi circular i dur-hi a terme les activitats 
sense risc per a la seva seguretat i salut. 
La il·luminació dels llocs de treball ha de complir, particularment, 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 pel que fa a serveis 
higiènics i locals de descans. 
 
Article 10. Material i locals de primers auxilis 
Els llocs de treball han de disposar del material i, si escau, dels locals necessaris per 
prestar els primers auxilis als treballadors accidentats i s’han d’ajustar al que disposa 
l’annex VI. 
 
Article 11. Informació als treballadors 
De conformitat amb l’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals, l’empresari ha 
de garantir que els treballadors i els seus representants rebin una informació adequada 
sobre les mesures de prevenció i protecció que s’hagin d’adoptar en aplicació d’aquest 
reial decret. 
 
Article 12. Consulta i participació dels treballadors 
La consulta i la participació dels treballadors o els seus representants en les qüestions 
a què fa referència aquest reial decret s’han de fer d’acord amb el que disposa l’apartat 
2 de l’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
Disposició derogatòria única. Abast de la derogació normativa 
1. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest reial decret. 
2. Es deroguen expressament els capítols I, II, III, IV, V i VII del títol II de l’Ordenança 
general de seguretat i higiene en el treball, aprovada per Ordre de 9 de març de 1971. 
No obstant això, i fins que no s’aprovin les normatives específiques respectives, es 
mantenen en vigor: 



 

1r. Els capítols esmentats de l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball, 
per als llocs de treball que exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret l’apartat 2 
de l’article 1. 
2n. L’article 24 i el capítol VII del títol II de l’Ordenança general de seguretat i higiene 
en el treball, per als llocs de treball exclosos de l’àmbit d’aplicació de la norma bàsica 
de l’edificació «NBE-CPI/96: condicions de protecció contra incendis als edificis», 
aprovada per Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre. 
3r. Igualment, es deroga expressament el Reglament sobre il·luminació als centres de 
treball, aprovat per Ordre de 26 d’agost de 1940. 
 
 
Disposició final primera. Elaboració de la guia tècnica d’avaluació i prevenció de riscos 
L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 3 de l’article 5 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció, elabora i manté actualitzada una guia tècnica 
per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball. 
 
 
Disposició final segona. Habilitació normativa 
S’autoritza el ministre de Treball i Assumptes Socials, després de l’informe previ de la 
Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, perquè dicti totes les disposicions 
que calgui per a l’aplicació i el desplegament d’aquest reial decret, com també per fer-
hi les adaptacions de caràcter estrictament tècnic des seus annexos segons el progrés 
tècnic i l’evolució de normatives o especificacions internacionals o dels coneixements 
en matèria de llocs de treball. 
 
 
Disposició final tercera. Entrada en vigor 
Aquest reial decret entra en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 
No obstant això, la part B de l’annex I i la part B de l’annex V entren en vigor al cap de 
sis mesos de la publicació del reial decret en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Fet a Madrid el 14 d’abril de 1997 
JOAN CARLES R. 
El ministre de Treball i Assumptes Socials, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 



 

 
 
ANNEXOS 
Observació preliminar: les obligacions que preveuen els annexos següents s’han 
d’aplicar sempre que ho demanin les característiques del lloc de treball o de l’activitat, 
les circumstàncies o qualsevol risc. 
 
ANNEX I 
Condicions generals de seguretat als llocs de treball 
a) Disposicions aplicables als llocs de treball utilitzats per primera vegada a partir de la 
data d’entrada en vigor d’aquest reial decret i a les modificacions, ampliacions o 
transformacions dels llocs de treball ja utilitzats abans de la data esmentada que es 
facin amb posterioritat a la data esmentada. 
 
1. Seguretat estructural. 
1r. Els edificis i locals dels llocs de treball han de tenir l’estructura i solidesa apropiades 
al seu tipus d’utilització. Per a les condicions d’ús previstes, tots els seus elements, 
estructurals o de servei, incloent-hi les plataformes de treball, escales i escales de mà, 
han de: 

a) Tenir prou solidesa i resistència per suportar les càrregues o els esforços a 
què estiguin sotmesos. 
b) Disposar d’un sistema d’armat, subjecció o suport que n’asseguri l’estabilitat. 

2n. Es prohibeix sobrecarregar els elements esmentats a l’apartat anterior. L’accés a 
sostres o cobertes que no tinguin prou garanties de resistència només es podrà 
autoritzar quan es proporcionin els equips necessaris perquè el treball pugui realitzar-
se de manera segura. 
 
2. Espais de treball i zones perilloses. 
1r. Les dimensions dels locals han de permetre que els treballadors facin la seva feina 
sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. 
Les seves dimensions mínimes han de ser les següents: 

a) 3 metres d’altura des del pis fins al sostre. No obstant això, en locals 
comercials, de serveis, oficines i despatxos, l’altura es pot reduir a 2,5 metres; 
b) 2 metres quadrats de superfície lliure per treballador; 
c) 10 metres cúbics, no ocupats, per treballador. 

2n. La separació entre els elements materials que hi hagi en el lloc de treball ha de ser 
suficient perquè els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, 
salut i benestar. Quan, per raons inherents al lloc de treball, l’espai lliure disponible no 
permeti que el treballador tingui la llibertat de moviment necessària per dur a terme la 



 

seva activitat, ha de disposar de prou espai addicional en les proximitats del lloc de 
treball. 
3r. S’han de prendre les mesures adequades perquè la protecció dels treballadors 
autoritzats a accedir a les zones dels llocs de treball en què la seguretat dels 
treballadors pugui veure’s afectada per riscos de caiguda, caiguda d’objectes i 
contacte o exposició a elements agressius. Igualment, s’ha de disposar, en allò que 
sigui possible, d’un sistema que impedeixi que els treballadors no autoritzats puguin 
accedir a les zones esmentades. 
4t. Les zones dels llocs de treball en què hi hagi risc de caiguda, de caiguda d’objectes 
o de contacte o exposició a elements agressius s’han de senyalitzar clarament. 
 
3. Sòls, obertures i desnivells, i baranes. 
1r. Els sòls dels locals de treball han de ser fixos, estables i no lliscants, sense 
irregularitats ni pendents perillosos. 
2n. Les obertures o desnivells que suposin un risc de caiguda de persones es 
protegiran mitjançant baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent, 
que poden tenir parts mòbils quan s’hagi de disposar d’accés a l’obertura. En 
particular, s’han de protegir: 

a) Les obertures en els terres. 
b) Les obertures en parets o envans, sempre que la seva situació i dimensions 
suposi risc de caiguda de persones, i les plataformes, molls o estructures 
semblants. La protecció no serà obligatòria si l’altura de caiguda és inferior a 
dos metres. 
c) Els costats oberts de les escales i rampes de més de 60 centímetres 
d’alçada. Els costats tancats han de tenir un baranatge, a una alçada mínima de 
90 centímetres, si l’amplada és més gran d’1,2 metres; si és més petita, però 
tots dos costats són tancats, com a mínim un dels dos tindrà un baranatge. 

3r. Les baranes han de ser de materials rígids, han de tenir un alçada mínima de 90 
centímetres i han de disposar d’una protecció que impedeixi el pas o el lliscament per 
sota de les baranes o la caiguda d’objectes o persones. 
 
4. Envans, finestres i obertures. 
1r. Els envans transparents o translúcids i, en especial, els envans de vidre situats en 
els locals o prop dels llocs de treball i vies de circulació, han d’estar clarament 
senyalitzats i fabricats amb materials segurs, o bé estar separats d’aquests llocs i 
aquestes vies, per impedir que els treballadors puguin fer-s’hi cops o lesionar-s’hi en 
cas de trencament. 
2n. Els treballadors han de poder fer de manera segura les operacions d’obertura, 
tancament, ajustatge o fixació de finestres, obertures d’il·luminació zenital i dispositius 
de ventilació. Quan estiguin oberts, s’hauran de col·locar de manera que no 
constitueixin un risc per als treballadors. 



 

3r. Les finestres i obertures d’il·luminació zenital s’han de poder netejar sense risc per 
als treballadors que facin aquesta feina o per als qui estiguin a l’edifici i als seus 
voltants. Amb aquesta finalitat, han de tenir els dispositius necessaris o haver estat 
projectats integrant els sistemes de neteja. 
 
5 Vies de circulació. 
1r. Les vies de circulació dels llocs de treball, tant les que hi ha a l’exterior dels edificis i 
locals com al seu interior, incloent-hi les portes, els corredors, les escales, les escales 
fixes, les rampes i els molls de càrrega, s’han de poder utilitzar d’acord amb el seu ús 
previst, de manera fàcil i amb total seguretat per als vianants o vehicles que hi circulin i 
per al personal que treballi al voltant. 
2n. A l’efecte del que es disposa a l’apartat anterior, el nombre, la situació, les 
dimensions i les condicions constructives de les vies de circulació de persones o de 
materials s’han d’adequar al nombre potencial d’usuaris i a les característiques de 
l’activitat i del lloc de treball. 
En el cas dels molls i les rampes de càrrega, s’ha de tenir especialment en compte la 
dimensió de les càrregues transportades. 
3r. L’amplada mínima de les portes exteriors i dels corredors ha de ser de 80 
centímetres i 1 metre, respectivament. 
4t. L’amplada de les vies per les quals puguin circular mitjans de transport i vianants ha 
de permetre’n el pas simultani amb una separació de seguretat suficient. 
5è. Les vies de circulació destinades a vehicles han de passar a una distància suficient 
de les portes, portes grans*, zones de circulació de vianants, corredors i escales. 
6è. Els molls de càrrega han de tenir com a mínim una sortida, o una en cada extrem, 
quan tinguin una gran longitud i això sigui tècnicament possible. 
7è. Sempre que calgui per garantir la seguretat dels treballadors, el traçat de les vies 
de circulació ha d’estar clarament senyalitzat. 
 
6. Portes i portes grans* 
1r. Les portes transparents han de tenir una senyalització a l’alçada de la vista. 
2n. Les superfícies transparents o translúcides de les portes i portes grans* que no 
siguin de material de seguretat s’han de protegir contra el trencament quan aquest 
pugui comportar un perill per als treballadors. 
3r. Les portes i portes grans* de vaivé han de ser transparents o han de tenir parts 
transparents que permetin la visibilitat de la zona a què s’accedeix. 
4t. Les portes corredisses han de tenir un sistema de seguretat que impedeixi que 
surtin de les vies i caiguin. 
5è. Les portes i portes grans* que s’obrin cap amunt han de tenir un sistema de 
seguretat que n’impedeixi la caiguda. 



 

6è. Les portes i portes grans* mecàniques han de funcionar sense risc per als 
treballadors. Han de disposar de dispositius de parada d’emergència de fàcil 
identificació i accés, i s’han de poder obrir manualment, llevat que s’obrin 
automàticament quan hi hagi una avaria del sistema d’emergència. 
7è. Les portes d’accés a les escales no s’han d’obrir directament sobre els seus 
esglaons sinó sobre replans que, com a mínim, han de tenir una amplada idèntica als 
esglaons esmentats. 
8è. Les portes grans* destinades bàsicament a la circulació de vehicles han de poder 
ser utilitzats pels vianants sense riscos per a la seva seguretat, o bé han de disposar 
en la seva proximitat immediata de portes destinades a aquesta finalitat, expedites i 
clarament senyalitzades. 
 
7. Rampes, escales fixes i de servei. 
1r. Els paviments de les rampes, escales i plataformes de treball han de ser de 
materials no lliscants o han de disposar d’elements antilliscants. 
2n. A les escales o plataformes amb paviments perforats, l’obertura màxima dels 
intersticis ha de ser de 8 mil·límetres. 
3r. Les rampes han de tenir un pendent màxim del 12 per 100 quan la seva longitud 
sigui menor de 3 metres, del 10 per 100 quan la seva longitud sigui menor de 10 
metres o del 8 per 100 a la resta dels casos. 
4t. Les escales han de tenir una amplada mínima d’1 metre, llevat de les de servei, que 
serà de 55 centímetres. 
5è. Els esglaons d’una escala han de tenir les mateixes dimensions. Queden 
prohibides les escales de cargol, excepte les que siguin de servei. 
6è. Els esglaons de les escales que no siguin de servei han de tenir una petja* 
compresa entre 23 i 36 centímetres, i una contrapetja* d’entre 13 i 30 centímetres. Els 
esglaons de les escales de servei han de tenir una petja* mínima de 15 centímetres i 
una contrapetja* de 25 centímetres. 
7è. L’alçada màxima entre els replans de les escales ha de ser de 3,7 metres. La 
fondària dels replans intermedis, mesurada en direcció a l’escala, no serà menor que 
l’amplada d’aquesta ni de menys d’1 metre. L’espai lliure vertical des dels graons no ha 
de ser inferior a 2,2 metres. 
8è. Les escales mecàniques i cintes rodants han de tenir les condicions de 
funcionament i els dispositius necessaris per garantir la seguretat dels treballadors que 
les facin servir. Els seus dispositius de parada d’emergència han de ser fàcilment 
identificables i accessibles. 
 
8. Escales fixes. 
1r. L’amplada mínima de les escales fixes ha de ser de 40 centímetres i la distància 
màxima entre graons, de 30 centímetres. 



 

2n. A les escales fixes, la distància entre el front dels esglaons i les parets més 
properes al costat de l’ascensor ha de ser, com a mínim, de 75 centímetres. La 
distància mínima entre la part posterior dels esglaons i l’objecte fix més proper serà de 
16 centímetres. Hi ha d’haver un espai lliure de 40 centímetres a tots dos costats de 
l’eix de l’escala si no està proveïda de gàbies o altres dispositius equivalents. 
3r. Quan el pas des del tram final d’una escala fixa fins a la superfície a què es vulgui 
accedir suposi un risc de caiguda per manca de suports, la barana o el lateral de 
l’escala s’ha d’allargar com a mínim 1 metre per damunt de l’últim esglaó o s’han de 
prendre mesures alternatives que proporcionin una seguretat equivalent. 
4t. Les escales fixes que tenen una alçada superior a 4 metres han de disposar, com a 
mínim a partir d’aquesta alçada, d’una protecció circumdant. No cal aquesta mesura 
en conductes, pous estrets i altres instal·lacions que, a causa de la seva configuració, 
ja donin aquesta protecció. 
5è. Si es fan servir escales fixes per a alçades superiors a 9 metres, s’instal·laran 
plataformes de descans cada 9 metres o fracció. 
 
9. Escales de ma. Substituït per la disposició final primera del Reial decret 
2177/2004 per:  
Les escales de ma dels llocs de treball deuran ajustar-se a allò establert en la seva 
normativa específica. 
 
10. Vies i sortides d’evacuació. 
1r. Les vies i sortides d’evacuació, com també les vies de circulació i les portes que hi 
donin accés, s’ajustaran al que es disposa en la seva normativa específica. 
En tot cas, i respectant sempre les disposicions específiques de la normativa 
esmentada, aquestes vies i sortides han de satisfer les condicions que s’estableixen en 
els punts següents d’aquest apartat. 
2n. Les vies i les sortides d’evacuació han de quedar expedites i desembocar al més 
directament possible a l’exterior o a una zona de seguretat. 
3r. Si hi ha perill, els treballadors han de poder evacuar tots els llocs de treball 
ràpidament i en condicions de màxima seguretat. 
4t. El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’evacuació han de 
dependre de l’ús, dels equips i de les dimensions dels llocs de treball, i també del 
nombre màxim de persones que hi poden estar presents. 
5è. Les portes d’emergència s’han d’obrir cap a l’exterior i no han d’estar tancades, de 
manera que qualsevol persona que necessiti usar-les en cas d’urgència pugui obrir-les 
fàcilment i immediatament. Estaran prohibides les portes específicament d’emergència 
que siguin corredisses o giratòries. 
6è. Les portes situades en els recorreguts de les vies d’evacuació han d’estar 
senyalitzades de manera adequada i s’han de poder obrir en qualsevol moment des de 



 

l’interior sense ajuda especial. Les portes s’han de poder obrir quan els llocs de treball 
estiguin ocupats. 
7è. Les vies i sortides específiques d’evacuació s’han de senyalitzar segons el que 
estableix el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització s’ha de fixar en els 
llocs adequats i ha de ser duradora. 
8è. Les vies i sortides d’evacuació i també les vies de circulació que hi donin accés no 
han d’estar obstruïdes per cap objecte de manera que es puguin utilitzar en tot 
moment sense cap mena d’impediment. Les portes d’emergència no s’han de tancar 
amb clau. 
9è. Si hi ha avaria, les vies i sortides d’evacuació que exigeixin il·luminació han d’estar 
equipades amb il·luminació de seguretat de prou intensitat. 
 
11. Condicions de protecció contra incendis. 
1r. Els llocs de treball s’han d’ajustar al que es disposi a la normativa que resulti 
d’aplicació sobre condicions de protecció contra incendis. 
En tot cas, i deixant de banda els apartats específics de la normativa esmentada que 
són d’aplicació, aquests llocs han de satisfer les condicions que s’indiquen en els 
següents punts d’aquest apartat. 
2n. Segons les dimensions i l’ús dels edificis, els equips, les característiques físiques i 
químiques de les substàncies existents i també el nombre màxim de persones que 
puguin estar-hi presents, els llocs de treball han d’estar equipats amb dispositius 
adients per combatre els incendis i, si calgués, amb detectors contra incendis i 
sistemes d’alarma. 
3r. Els dispositius no automàtics de lluita contra els incendis han de ser de fàcil accés i 
manipulació. Aquests dispositius han de senyalitzar-se d’acord amb el que es disposa 
en el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització s’ha de fixar en els llocs adients 
i ha de ser duradora. 
 
12. Instal·lació elèctrica. 
1r. La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ha d’ajustar al que es disposa en la 
seva normativa específica. 
En tot cas, i deixant de banda les disposicions específiques de la normativa 
esmentada que hi són d’aplicació*, aquesta instal·lació ha de satisfer les condicions 
que s’indiquen en els punts següents d’aquest apartat: 
2n. La instal·lació elèctrica no ha de comportar riscos d’incendi o explosió. Els 
treballadors han d’estar degudament protegits contra els riscos d’accident causats per 
contactes directes o indirectes. 



 

3r. La instal·lació elèctrica i els dispositius de protecció han de tenir en compte la 
tensió, els factors externs condicionants i la competència de les persones que tinguin 
accés a parts de la instal·lació. 
 
13. Discapacitats. 
Els llocs de treball i, en particular, les portes, les vies de circulació, les escales, els 
serveis higiènics i els llocs de treball, utilitzats o ocupats per treballadors discapacitats, 
han d’estar condicionats perquè aquests treballadors puguin utilitzar-los. 
B) Disposicions aplicables als llocs de treball ja utilitzats abans de l’entrada en vigor 
d’aquest reial decret, exceptuades les parts d’aquests llocs de treball que es 
modifiquin, ampliïn o transformin després de la data esmentada. 
En els llocs de treball ja utilitzats abans de la data d’entrada vigor d’aquest reial decret, 
exceptuant-ne les parts que es modifiquin, ampliïn o transformin després d’aquesta 
data, els seran d’aplicació les disposicions de la part A) d’aquest annex amb les 
modificacions següents: 

a) Els apartats 4.1r., 4.2n., 4.3r., 5.4t., 5.5è., 6.2n., 6.4t., 6.5è., 6.6è., 6.8è., 
7.8è., 8.1r. i 8.4t. no seran d’aplicació, sens perjudici que hagin de mantenir-se 
les condicions ja existents en aquests llocs de treball abans de l’entrada en 
vigor d’aquest reial decret que satisfacin les obligacions que es contenen en els 
apartats esmentats o un nivell de seguretat equivalent al que s’hi estableix. 
b) L’obertura màxima dels intersticis esmentats a l’apartat t.2n. ha de ser de 10 
mil·límetres. 
c) Les rampes esmentades a l’apartat 7.3r. han de tenir un pendent màxim del 
20 per 100. 
d) Per a les escales que no siguin de servei, l’amplada mínima indicada a 
l’apartat 7.4t. ha de ser de 90 centímetres. 
e) La fondària mínima dels replans esmentats a l’apartat 7.7è. ha de ser d’1,12 
metres. 

 
 
ANNEX II 
Ordre, neteja i manteniment 
 
1. Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les 
sortides i vies de circulació previstes per a l’evacuació en casos d’emergència, han de 
romandre lliures d’obstacles de manera que sigui possible utilitzar-les en tot moment 
sense dificultats. 
2. Els llocs de treball, inclosos els locals de servei i els seus respectius equips i 
instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en 
tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les 



 

característiques de terres, sostres i parets han de ser d’una naturalesa tal, que en 
permetin la neteja i el manteniment. 
S’hi han d’eliminar ràpidament les restes, les taques de greix, els residus de 
substàncies perilloses i altres productes residuals que puguin provocar accidents o 
contaminar l’ambient de treball. 
3. Les operacions de neteja no han de constituir per elles mateixes una font de risc per 
als treballadors que les duguin a terme o per a tercers i, amb aquesta finalitat, s’han de 
fer en els moments, de la manera i amb els mitjans més adequats. 
4. Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions han de ser objecte d’un 
manteniment periòdic, de manera que les seves condicions de funcionament satisfacin 
sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències 
que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
Si es fa servir una instal·lació de ventilació, s’ha de mantenir en bon estat de 
funcionament i un sistema de control ha d’indicar qualsevol avaria, sempre que calgui 
per a la salut dels treballadors. 
En el cas de les instal·lacions de protecció, el manteniment ha d’incloure’n el control de 
funcionament. 
 
 
ANNEX III 
Condicions ambientals dels llocs de treball 
1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc 
per a la seguretat i salut dels treballadors. 
2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball 
no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. Amb 
aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis 
sobtats de temperatura, els corrents d’aires molestos, les olors desagradables, la 
irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de les finestres, els llums 
o els envans de vidre. 
3. En els locals de treball tancats s’han de complir, en particular, les condicions 
següents: 

a) La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o 
similars ha d’estar compresa entre 17 i 27 ºC. 
La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa 
entre 14 i 25 ºC. 
b) La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els 
locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior serà del 
50%. 
c) Els treballadors no han d’estar exposats freqüentment o contínuament a 
corrents d’aire la velocitat dels quals sobrepassi els límits següents: 



 

1r. Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s.  
2n. Treballs sedentaris en ambients calorosos 0,5 m/s. 
3r. Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s. 
Aquests límits no s’han d’aplicar als corrents d’aire expressament utilitzats per evitar 
l’estrès en exposicions intenses a la calor, ni als corrents d’aire condicionat, per als 
quals el límit ha de ser de 0,25 m/s en els casos de treballs sedentaris i 0,35 m/s en la 
resta dels casos. 
d) Sense perjudici del que es disposa en relació amb la ventilació de determinats locals 
en el Reial Decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire dels 
locals de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per hora i treballador, en el 
cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i 
de 50 metres cúbics a la resta dels casos, amb la finalitat d’evitar l’ambient viciat i les 
olors desagradables. 
El sistema de ventilació usat i, en particular, la distribució de les entrades d’aire net i 
sortides d’aire viciat han d’assegurar una efectiva renovació de l’aire del local de 
treball. 
4. Als efectes de l’aplicació del que s’estableix a l’apartat anterior, cal tenir en compte 
les limitacions i els condicionants que puguin imposar, en cada cas, les 
característiques particulars del lloc de treball, dels processos o les operacions que s’hi 
duguin a terme i del clima de la zona en què estigui situat. En tot cas, l’aïllament tèrmic 
dels locals tancats s’ha d’adequar a les condicions climàtiques pròpies del lloc. 
5. En els llocs de treball a l’aire lliure i en els locals de treball que, a causa de l’activitat 
que s’hi fa, no puguin quedar tancats, s’han de prendre mesures perquè els 
treballadors puguin protegir-se tant com els sigui possible, de les inclemències del 
temps. 
6. Les condicions ambientals dels locals de descans, dels locals per al personal de 
guàrdia, dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis han de 
respondre a l’ús específic d’aquests locals i ajustar-se, en tot cas, al que es disposa a 
l’apartat 3. 
 
 
ANNEX IV 
Il·luminació dels llocs de treball 
 
1. La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball ha d’adaptar-se a les 
característiques de l’activitat que s’hi faci, tenint en compte: 
a) Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors dependents de les condicions 
de visibilitat. 
b) Les exigències visuals de les tasques que s’hi fan. 



 

2. Sempre que sigui possible, els llocs de treball han de tenir una il·luminació natural 
que ha de complementar-se amb una il·luminació artificial quan la primera, per ella 
sola, no garanteixi les condicions de visibilitat adequades. En aquests casos, s’ha de 
fer servir preferentment la il·luminació artificial general complementada, al seu torn, 
amb una de localitzada quan en zones concretes s’exigeixin nivells d’il·luminació 
elevats. 
3. Els nivells mínims d’il·luminació dels llocs de treball han de ser els que estableix la 
taula següent: 

Zona o part del lloc de treball (*) Nivell mínim 
d’il·luminació (lux)

 
Zones on s’executin tasques amb: 
 
1r. Baixes exigències visuals ……………………………………….. 
2n. Exigències visuals moderades ………………………………… 
3r. Exigències visuals altes…………………………………………. 
4t. Exigències visuals molt altes …………………………………… 
 
Àrees o locals d’ús ocasional ……………………………………….  
Àrees o locals d’ús habitual ………………………………………… 
  
Vies de circulació d’ús ocasional ………………………………….. 
Vies de circulació d’ús habitual ……………………………………. 

 
 

100
200
500

1.000

50
100

25
50

 
(*) El nivell d’il·luminació d’una zona en què es faci una tasca es mesurarà a l’alçada de la zona on es 
faci; en el cas de zones d’ús general a 85 cm. del terra i en el de les vies de circulació arran de terra. 

 

 

Aquests nivells mínims han de duplicar-se quan hi concorrin les circumstàncies 
següents: 
a) A les àrees o locals d’ús general i a les vies de circulació, quan a causa de les 
seves característiques, l’estat o l’ocupació, hi hagi riscos apreciables de caigudes, 
xocs o altres accidents.  
b) A les zones on es facin feines, quan un error d’apreciació visual durant la realització 
d’aquestes feines pugui suposar un perill per al treballador que les faci o per a tercers 
o quan el contrast de luminàncies* o de color entre l’objecte a visualitzar i el fons sobre 
es troba sigui molt feble. 



 

No obstant el que s’indica en els paràgrafs anteriors, aquests límits no han de ser 
d’aplicació en aquelles activitats la naturalesa de les quals els impedeixi. 
4. La il·luminació dels llocs de treball ha de complir, a més, pel que fa a la seva 
distribució i a altres característiques, les condicions següents: 

a) La distribució dels nivells d’il·luminació ha de ser al més uniforme possible. 
b) S’ha de procurar mantenir uns nivells i uns contrastos de luminància* 
adequats a les exigències visuals de la feina i evitar variacions sobtades de 
luminància* dins de la zona d’operació i entre aquesta i els seus voltants. 
c) S’ha d’evitar, igualment, els enlluernaments indirectes produïts per la llum 
solar o per fonts de llum artificial d’alta luminància*. En cap cas aquestes fonts 
no s’han de col·locar sense protecció en el camp visual del treballador. 
d) S’han d’evitar, igualment, els enlluernaments indirectes produïts per 
superfícies reflectants situades a la zona d’operació o les seves proximitats. 
e) No s’han de fer servir sistemes o fonts de llum que perjudiquin la percepció 
dels contrastos, de la fondària o de la distància entre objectes a la zona de 
treball, que produeixin una impressió visual d’intermitència o que puguin 
provocar efectes estroboscòpics. 

5. Els llocs de treball, o una part d’ells, en què una fallada de l’enllumenat normal 
suposi un risc per a la seguretat dels treballadors han de disposar d’un enllumenat 
d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
6. El sistemes d’il·luminació utilitzats no han d’originar riscos elèctrics, d’incendi o 
d’explosió, i amb aquesta finalitat compliran el que es disposa a la normativa 
específica en vigor. 
 
 
ANNEX V 
Serveis higiènics i llocs de descans 
A/ Disposicions aplicables als llocs de treball utilitzats per primera vegada a partir de la 
data d’entrada en vigor d’aquest reial decret i a les modificacions, ampliacions o 
transformacions dels llocs de treball ja utilitzats abans de la data esmentada que es 
facin amb posterioritat a aquella. 
 
1. Aigua potable. 
Els llocs de treball han de disposar d’aigua potable en quantitat suficient i fàcilment 
accessible. S’ha d’evitar qualsevol circumstància que en faci possible la contaminació. 
A les fonts d’aigua s’ha d’indicar si aquesta és potable o no, sempre que hi pugui haver 
dubtes sobre la seva salubritat. 
 
2. Vestuaris, dutxes i comunes. 



 

1r. Els llocs de treball han de disposar de vestuaris quan els treballadors hagin de dur 
roba especial de treball i no se’ls pugui demanar, per raons de salut o decòrum, que es 
canviïn en altres dependències. 
2n. Els vestuaris han de tenir seients i armaris o taquilles individuals amb clau, que 
hauran de tenir prou capacitat per guardar-hi la roba i el calçat. Els armaris o les 
taquilles per a la roba de treball i per a la roba de carrer han d’estar separats quan 
calgui a causa de l’estat de contaminació, la brutícia o la humitat de la roba de treball. 
3r. Quan els vestuaris no siguin necessaris, els treballadors han de disposar de 
penjadors o armaris per col·locar-hi la seva roba. 
4t. Els llocs de treball han de disposar, en la seva proximitat i en la dels vestuaris, de 
locals, de neteja, lavabos amb aigua corrent, calenta si cal, sabó i tovalloles individuals 
o altres sistemes per eixugar-se amb garanties higièniques. Han de disposar, a més, 
de dutxes d’aigua corrent, calenta i freda, quan es facin habitualment treballs bruts, 
contaminants o que originin una suor elevada. En aquests casos, s’ha de subministrar 
als treballadors els mitjans especials de neteja que calguin. 
5è. Si els locals de neteja i els vestuaris estan separats, la comunicació entre tots dos 
ha de ser fàcil. 
6è. Els llocs de treball han de disposar d’excusats, amb lavabos, situats als voltants 
dels llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i dels locals de neteja, quan 
no estiguin integrats a aquests últims. 
7è. Els excusats han de disposar de descàrrega automàtica d’aigua i paper higiènic. 
Als excusats que han de ser utilitzats per dones cal que hi hagi recipients especials i 
tancats. Les cabines han d’estar proveïdes d’una porta amb tancament interior i d’un 
penja-robes. 
8è. Les dimensions dels vestuaris, dels locals de neteja i també de les respectives 
dotacions de seients, armaris i taquilles, penja-robes, lavabos, dutxes i inodors han de 
permetre la utilització d’aquests equips i instal·lacions sense dificultats o molèsties, 
tenint en compte en cada cas el nombre de treballadors que hagin d’utilitzar-los 
simultàniament. 
9è. Els locals, les instal·lacions i els equips esmentats a l’apartat anterior han de ser de 
fàcil accés, adequats al seu ús i amb unes característiques constructives que en 
facilitin la neteja. 
10è. Els vestuaris, locals de neteja i excusats han d’estar separats per a homes i per a 
dones, o se n’ha de proveir una utilització per separat. No s’han d’utilitzar per a altres 
usos que no siguin per a aquells als quals estan destinats. 
 
3. Llocs de descans. 
1r. Quan la seguretat o la salut dels treballadors ho exigeixin, en particular a causa del 
tipus d’activitat o del nombre de treballadors, aquests han de disposar d’un local de 
descans de fàcil accés. 



 

2n. El que es disposa a l’apartat anterior no és d’aplicació quan el personal treballi en 
despatxos o llocs de treball semblants que ofereixin possibilitats de descans 
equivalents durant les pauses. 
3r. Les dimensions dels locals de descans i la seva dotació de taules i seients amb 
respatllers han de ser suficients per al nombre de treballadors que els han de fer servir 
simultàniament. 
4t. Les treballadores embarassades i les mares lactants han de tenir la possibilitat de 
descansar estirades en condicions adequades. 
5è. Els llocs de treball en els quals no hi hagi locals de descans i que interrompin 
regularment i freqüentment la feina, han de disposar d’espais on els treballadors 
puguin romandre-hi durant aquestes interrupcions, si la seva presència durant aquests 
espais de temps suposés un risc per a la seva seguretat o salut per a les de tercers. 
6è. Tant en els locals de descans com en els espais esmentats a l’apartat anterior 
s’han d’adoptar mesures adequades per a la protecció dels no fumadors contra les 
molèsties originades pel fum del tabac. 
7è. Quan hi hagi dormitoris en els llocs de treball, aquests hauran de reunir les 
condicions de seguretat i salut exigides per als llocs de treball en aquest reial decret i 
permetre el descans del treballador en condicions adequades. 
 
4. Locals provisionals i treballs a l’aire lliure. 
1r. En els treballs a l’aire lliure, quan la seguretat o la salut dels treballadors ho 
exigeixin, en particular a causa del tipus d’activitat o del nombre de treballadors, 
aquests hauran de disposar d’un local de descans de fàcil accés. 
2n. En els treballs a l’aire lliure en què hi hagi un allunyament entre el centre de treball i 
el lloc de residència dels treballadors, que els impossibiliti per retornar-hi cada dia, 
aquests treballadors hauran de disposar de locals adients destinats a dormitoris i 
menjadors. 
3r. Els dormitoris i menjadors han de reunir les condicions necessàries de seguretat i 
salut i permetre el descans i l’alimentació dels treballadors en condicions adequades. 



 

 
B) Disposicions aplicables als llocs de treball ja utilitzats abans de l’entrada en vigor 
d’aquest reial decret, exceptuades les parts d’aquests llocs de treball que es 
modifiquin, ampliïn o transformin després de la data esmentada. 
 
En els llocs de treball ja utilitzats abans de l’entrada en vigor d’aquest reial decret, 
exceptuades les parts d’aquests llocs de treball que es modifiquin, ampliïn o 
transformin després de la data esmentada, els seran d’aplicació les disposicions de la 
part A) d’aquest annex amb les modificacions següents: 
a) L’apartat 3.5è. no serà d’aplicació, llevat que els espais previstos a l’apartat 
esmentat ja existissin abans de l’entrada en vigor d’aquest reial decret. 
b) Per a l’aplicació dels apartats 3.1r. i 4.1r. s’ha de considerar com a local de descans 
qualsevol lloc de fàcil accés que tingui les condicions adients per al descans, encara 
que no estigui específicament destinat a aquesta finalitat. 
 
 
ANNEX VI 
Material i locals de primers auxilis 
 
A) Disposicions aplicables als llocs de treball utilitzats per primera vegada a partir de la 
data d’entrada en vigor d’aquest reial decret i a les modificacions, ampliacions o 
transformacions dels llocs de treball ja utilitzats abans de la data esmentada que es 
facin posteriorment. 
1. Els llocs de treball han de disposar de material per a primers auxilis en cas 
d’accident, que ha ser adequat, pel que fa a la seva quantitat i les seves 
característiques, al nombre de treballadors, als riscos a què estiguin exposats i a les 
facilitats d’accés al centre d’assistència mèdica més proper. El material de primers 
auxilis ha d’adaptar-se a les atribucions professionals del personal habilitat per a la 
seva prestació. 
2. La situació o distribució del material en el lloc de treball, i les facilitats per accedir-hi i 
per, si escau, desplaçar-lo al lloc de l’accident, han de garantir que la prestació dels 
primers auxilis es pugui dur a terme amb la rapidesa que requereixi el tipus de mal 
previsible. 
3. Sense perjudici del que es disposa als apartat anteriors, qualsevol lloc de treball ha 
de disposar, com a mínim, d’una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadraps, apòsits 
adhesius, tisores, pinces i guants d’un sol ús. 
4. El material de primers auxilis s’ha de revisar periòdicament i s’ha d’anar reposant 
tan aviat com caduqui o sigui utilitzat. 



 

5. Els llocs de treball de més de 50 treballadors han de disposar d’un local destinat als 
primers auxilis i altres possibles atencions sanitàries. També han de disposar d’aquest 
local els llocs de treball de més de 25 treballadors per als quals així ho determini 
l’autoritat laboral, tenint en compte la perillositat de l’activitat que s’hi dugui a terme i les 
possibles dificultats d’accés al centre mèdic més proper. 
6. Els locals de primers auxilis han de disposar, com a mínim, d’una farmaciola, una 
llitera i una font d’aigua potable. Han d’estar a prop dels llocs de treball i han de ser de 
fàcil accés per a les lliteres. 
7. El material i els locals de primers auxilis han d’estar clarament senyalitzats. 
 
B) Disposicions aplicables als llocs de treball ja utilitzats abans de la data d’entrada en 
vigor d’aquest reial decret, exceptuades les parts d’aquests llocs de treball que es 
modifiquin, ampliïn o transformin després de la data esmentada. 
Als llocs de treball ja utilitzats abans de l’entrada en vigor d’aquest reial decret, 
exceptuades les parts que es modifiquin, ampliïn o transformin després de la data 
esmentada, els serà d’aplicació les disposicions de a part A) d’aquest annex amb les 
modificacions que s’indiquen en el paràgraf següent. 
 
Els apartats 5 i 6 no seran d’aplicació, llevat del que correspon a aquelles obligacions 
contingudes en els apartats esmentats, que ja fossin aplicables en els llocs de treball 
esmentats en virtut de la normativa vigent fins a l’entrada en vigor d’aquest reial decret. 


