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1. DADES D'IDENTIFICACIÓ 
 
 

Empresa UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA  
 

C.C.C.  08-0024297411-0111-0 
 

C.I.F./N.I.F.  Q0818003F 
 

Activitat  Educació superior universitària 
 

Centre de Treball  
CL JORDI GIRONA 31                                 
08034 Barcelona                                          

 

Núm. de Contracte 0851-161207-11-003-237 
 

Referència 0851/BD02637138/ER 

 
 

2. OBJECTE DE L'INFORME 
 

Amb relació al contracte de referència, la Societat de Prevenció d'Asepeyo ha procedit a elaborar 

l'AVALUACIÓ DELS RISCOS LABORALS D'HIGIENE INDUSTRIAL del personal de Biblioteques i Servei de 

Biblioteques i Documentació, de caràcter general, basada en la directa apreciació professional acreditada i 

procedint a la valoració conjunta de la probabilitat  que es produeixi el dany i la severitat  del mateix o,  en el 

seu cas, indicant la necessitat de dur a terme anàlisis, mesuraments o valoracions específiques 

complementàries, d'acord amb les obligacions i exigències contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (LPRL) i el Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997,  

de 17 de gener) (RSP).  
 

Els riscos, l’avaluació dels quals requereixin de valoracions i mesuraments més complexes, seran estudiats  
de manera separada i constitueixen un complement a l'avaluació realitzada: informes d'higiene industrial 
(control de l'exposició a contaminants), etc.. 

 
Aquest informe substitueix a anteriors versions del mateix número de referència.  
 

3. METODOLOGIA 
 

La metodologia utilitzada per l'elaboració del present informe es basa en la identificació, avaluació i proposta 

de les mesures correctores pertinents, considerant els riscos existents en l'empresa, referents a higiene 

industrial.L’avaluació dels riscos realitzada servirà de base per a la posterior planificació de les mesures 

preventives proposades. 

 

Aquesta metodologia comporta, entre d'altres aspectes, l'anàlisi de les característiques de l 'empresa i el 

personal exposat, a partir de la informació i documentació facilitada per l'Empresa, els representants dels  

treballadors i resta de personal exposat, així com de les observacions realitzades en les instal · lacions i 

llocs de treball.  

 

En funció de les característiques de l 'empresa: la seva activitat, estructura, dimensió, organització, i del 

personal exposat als riscos, l'avaluació queda estructurada en diferents àmbits.  

 

Per a cadascun d'aquests àmbits avaluats s'inclou la relació de treballadors exposats.  S'ha d'entendre 

que els riscos, identificats i avaluats per a un àmbit concret, afecten el conjunt de t reballadors relacionats a 

la llista de treballadors exposats per a aquest àmbit, independentment que un mateix treballador pugui estar 

inclòs a la llista de diferents àmbits segons la feina o funció que realitzi en l'Empresa.  

 

La relació d'àmbits avaluats i de treballadors exposats quedaran recollits a la "Llista d'Àmbits i  

Treballadors".  
 

Les visites a l’empresa van ser efectuades els dies:  

 

14/12/2011  
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15/12/2011  

 

Per part  de l'empresa van estar present en el transcurs de les mateixes, sent consultades i/o aportant la 

informació necessària, les persones que a continuació es relacionen:  

 

Nom: En qualitat de: 

Emilio Soriano Tècnic de prevenció de riscos laborals de la UPC 

David Gener Tècnic de l’Oficina de Documentació i Arxiu del SBD  

Christian Mausel  Tècnic de l’Oficina de Documentació i Arxiu del SBD  

 

La identificació dels riscos es basa en la llista de formes de contacte inclosa en el model oficial per a la 

notificació dels accidents de treball, així com en el quadre de malalties professionals de la Seguretat Social  

 

 

En l'avaluació dels riscos s'ha utilitzat el concepte "Grau de Risc" obtingut de la valoració conjunta de la 

probabilitat que es produeixi el dany i la severitat de les conseqüències del mateix.  

 

Per valorar la probabilitat s'ha tingut en compte: el temps d'exposició al possible dany, el nombre de 

treballadors exposats, les mesures de prevenció existents i la seva adequació als requisits legals, a les  

normes tècniques i als codis sobre pràctiques correctes.  

A títol orientatiu es relacionen les descripcions associades a la probabilitat considerada en funció del seu 

nivell.  

 

Probabilitat Descripció 

Alta 
 La situació de risc es planteja de manera contínua (moltes vegades al dia) i és més 

que probable que es produeixi el dany. 

Mitjana 
 La situació de risc es presenta de manera freqüent (alguna vegada al dia) i és 

possible que es produeixi el dany. 

Baixa 
 La situació de risc es presenta de manera ocasional (1 vegada/setmana) i seria 

estrany però possible que es produeixi el dany.  

 

Per determinar la possible severitat del dany, s'ha considerat: les parts del cos que poden ser afectades, la 

naturalesa del dany i les conseqüències de l'accident o malaltia professional.  

A títol orientatiu es relacionen les descripcions associades a la severitat del dany considerat en funció del 

seu nivell. 

 

Severitat Descripció 

Alta 
 Quan la gravetat del succés pot provocar danys amb resultat de mort o 

d'incapacitat laboral permanent.  

Mitjana 
 Quan el succés pot provocar danys amb resultat d'incapacitat laboral transitòria.  

Baixa 
 Quan el succés pot provocar una lesió que no precisi baixa laboral o aquesta sigui 

de molt curta durada, inferior a una setmana.  

 

S'han establert cinc nivells de grau de risc obtinguts de les diferents combinacions de la probabilitat i  

severitat, les quals s'indiquen en la taula següent:  
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GRAU DE RISC * 

Severitat 

Alta Mitjana Baixa 

Probabilitat 

Alta Molt Alt Alt Moderat  

Mitjana Alt Moderat  Baix 

Baixa Moderat  Baix Molt Baix 

(*) Els riscos no avaluats mitjançant aquesta matriu, perquè han d'estar continguts en un altre informe específ ic, se signif icaran en 

GR, del full d'avaluació, amb un asterisc. 

 

Després de la identificació i avaluació dels riscos s'han establert les  mesures preventives o correctores 

corresponents per tal d'eliminar, reduir o controlar els esmentats riscos. 

 

Com a complement informatiu a les mesures preventives i/o correctores propostes podran adjuntar-se, en 

l'annex corresponent, totes aquelles consideracions, a manera de recomanacions preventives de caràcter 

general orientades a millorar la prevenció en l'Empresa, que es valori necessària la seva inclusió a l 'informe.  
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4. LLISTAT D’AMBITS I TREBALLADORS  

 

Empresa UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA  

 

Data: 14 de juny de 2012 
 

00 UPC 
 

 

01 Dipòsits del Servei de Biblioteques i Documentació 
 

 

02 Biblioteques de la UPC. Fons històric i documental 
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5. AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  

 

Empresa UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA  

 

Àmbit 01 Dipòsits del Servei de Biblioteques i Documentació  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 

 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Desinfecció de llibres infectats per 
microorganismes. 

  
 L’arxiver segueix el següent procés:  
 -aspiració superficial dels documents 

amb filtre HEPA 
 -aspiració interior dels documents 
amb filtre HEPA 

 -aplicació d’una dissolució d’alcohol 
(2-propanol) i aigua destil·lada amb 
paper de cel·lulosa 

  
 Desinfecció dels locals  mitjançant 
l’aplicació d’una dissolució d’alcohol 

(2-propanol) i aigua destil·lada amb 
paper de cel·lulosa.  
  

 L'Alcohol (2-propanol) està etiquetat 
com irritant. Irrita els ulls i les vies 
respiratòries. 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
Malatia professional infecciosa o parasitària  

B M B  

 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Garantir la ventilació dels locals de treball on es realitza la desinfecció per complir amb els requisits del RD 
486/97 de llocs de treball.  
  

 
 
Els equips de protecció individual a utilitzar són: 

  
 Protecció respiratòria enfront vapors orgànics i partícules AP3  
 Guants resistents al alcohol isopropílic. 

 Protecció ocular enfront esquitxades de líquid  
 Bates sintètiques d’un sol ús  
 Protecció dels cabells  

 Protecció de les sabates  
  
 Disposar d'un lloc determinat per emmagatzemar els EPI, separat de la roba de carrer.  

 
 
Formació i informació de les fitxes de dades de seguretat dels productes químics utilitzats i del correcte ús 

dels Equips de Protecció Individual (EPI).  
  
 Formació i informació dels riscos biològics exposats i de les mesures preventives per tal d'evitar -los o 

minimitzar-los i del correcte ús dels Equips de Protecció Individual (EPI).  
  

 

 
Sol·licitar al fabricant o proveïdor del producte químic les fitxes de dades de seguretat (FDS), com a mínim 
en castellà , per tal d'obtenir la informació necessària per avaluar els riscos d'aquest producte: conèixer les  
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seves propietats, els seus perills per la salut, els valors límits ambientals de  les substàncies que formen el 

producte químic. Aquesta informació és imprescindible per determinar les mesures preventives i els EPI’s 
adients per la manipulació, emmagatzematge de les substàncies perilloses com també per valorar la 
necessitat de realitzar medicions de les concentracions dels agents químics per via inhalatòria.  

  
 No s'ha de treballar amb productes químics dels quals no es coneix la seva perillositat i la informació de 
les FDS. 

  
 El proveïdor d’una substància o preparat facilitarà (obli gatori) al seu destinatari la fitxa d e dades de  
 seguretat elaborada amb conformitat de l’annex II (REACH; Art.31).  

  
 

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 

 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Documentació afectada per humitats 
degudes a fuites d’aigua per pas de 

canonades per dintre del dipòsit, 
humitat per capil·laritat a dipòsits 
situats al soterrani que són 

detectades per l’arxiver quan ha 
d’accedir al dipòsit.  
  

 L'Oficina de documentació i Arxiu 
(ODA) disposa ¡, en la seva pàgina 
web, del doument: "Condicions 

constructives i ambientals d'un dipòsit 
d'arxiu". 

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Establir revisions periòdiques de totes les instal·lacions de subministres que passen pel dipòsit (canonades 

i baixants d’aigua, instal·lacions de gas,...).  
  
 Establir revisions periòdiques dels sistema de climatització del dipòsit.  

  
 Establir controls periòdics de parets o zones humides (per humitat  de capil•laritat i/o per instal·lacions del 
carrer) 

  
 

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 

 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació dels 
arxius/documentació afectada per 

inundacions, incendis i 
microorganismes. 

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Evitar que els dipòsits facin de magatzem.  

 Evitar deixar directament sobre el terra les caixes de cartró per prevenir que es puguin mullar per 
possibles humitats de capil·laritat. 
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Els equips de protecció individual a utilitzar són: 
  
 Protecció respiratòria enfront partícules FPP3 

 Guants de làtex o vinil d’un sol ús 
 Bates sintètiques d’un sol ús  
 Protecció dels cabells  

 Protecció de les sabates  
  
 Disposar d'un lloc determinat per emmagatzemar els EPI, separat de la roba de carrer.  

 
 
Establir mesures d’higiene personal:  

  
 -Rentat de mans al finalitzar la jornada i quan es faci un descans amb un sabó germicida.  
 -Treballar sense joies, ni anells. 

 -Les lesions de les mans (talls, cremades, ferides) s’han de cobrir amb un apòsit abans de l’inici de la 
jornada laboral.  
  

 
 
Establir protocol d’actuació en cas d’inundació, incendi, infecció per microorganismes (puntual o de llarg 

desenvolupament) per tal de fonamentar les accions a seguir per evitar la propagació/desenvolupament 
dels microorganismes i el contacte directe amb l’arxiver qu e els manipula i donar recomanacions de 
conservació i control de la documentació tractada (exàmens organolèptics, control d’humitat i temperatura i 

anàlisi microbiològiques).  
 

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 

 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Presència de documentació/arxius 
infectats per microorganismes al 

mateix espai que la resta de 
documentació. Possible 
desenvolupament de 

microorganismes a la resta de 
documentació.  
  

 No es disposa d’espais per traslladar 
la documentació pel seu posterior 
tractament per la qual cosa es pot  

estendre la infecció a la resta de 
documentació, amb el risc de contagi 
pel treballador que la manipula.  

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Disposar d’espais amb les condicions de temperatura, ventilació i humitat adequades per poder traslladar 
la documentació infectada o demanar ajut a una empresa externa especialitzada en conservació i 
restauració d’arxius. 

 
 
Els equips de protecció individual a utilitzar són: 

  
 Protecció respiratòria enfront partícules FPP3 
 Guants de làtex o vinil d’un sol ús 

 Bates sintètiques d’un sol ús  
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 Protecció ocular enfront partícules  

  
 Disposar d'un lloc determinat per emmagatzemar els EPI, separat de la roba de carrer. 

 

 
Es recomana realitzar una revisió del fons documental per tal de poder fer una avaluació del seu estat de 
conservació i establir l’estat de degradació dels documents i la prioritat que tenen de ser restaurats/ 

intervinguts. 
 

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 

 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Presència de documentació/arxius 
infectats per microorganismes als 

dipòsits d’arxiu del rectorat, de la 
biblioteca Rector Gabriel Ferraté i a 
arxiu  B-C de l'edifici Vertex. 

  
 No es garanteixen les condicions 
d’humitat i temperatura adequades 

per la conservació dels llibres i la 
prevenció de patologies per 
microorganismes durant tot l’any. 

  
 Al dipòsit del rectorat el sistema de 
climatització està centralitzat a tot  

l'edifici; a l 'edifici Vertex hi ha un 
sistema de renovació d'aire i unitats 
d'aire condicionat  tipus domèstic; al 

dipòsit de la biblioteca Rector Gabriel 
Ferraté hi ha sistema de renovació 
d'aire.  

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Garantir la correcta ubicació dels termohigròmetres i la seva calibració per una empresa externa 
homologada.  
  

 Establir programes de manteniment que contemplin la inspecció, neteja i desinfecció dels diversos 
components del sistema d'aire condicionat, registrant les operacions que es realitzin la seva periodicitat.  
  

 
 
Garantir les condicions de temperatura, ventilació i humitat adequades per poder prevenir patologies a la 

documentació.  
  

 

 
Cal disposar d'espais diferenciats i aïllats on s'ha detectat la infecció per evitar la seva propagació.  
  

 Excloure de consulta tota la documentació afectada per microorganismes.  
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ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 

 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Presència de pols i bruticia als 
documents dels dipòsits/arxius. 

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Establir un sistema de neteja tant dels dipòsits (terra, prestatgeries) com del fons documental, les caixes, 
les carpetes, etc. 
 Qualsevol neteja que es faci dins de l’arxiu, i especialment en els dipòsits, s’ha de fer per mètodes 

d’aspiració. 
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Empresa UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA  

 

Àmbit 02 Biblioteques de la UPC. Fons històric i documental  

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Fons històric i documental afectat per 

humitats degudes a fuites d’aigua de 
canonades i humitats per capil·laritat 
dels espais ubicats als soterranis. 

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Establir revisions periòdiques de totes les instal·lacions de subministres que passen pel dipòsit (canonades 
i baixants d’aigua, instal·lacions de gas,...).  
  

 Establir revisions periòdiques dels sistema de climatització del dipòsit.  
  
 Establir controls periòdics de parets o zones humides (per humitat  de capil•laritat i/o per instal·lacions del 

carrer) 
  

 

 
 

 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Manipulació de fons històric i  

documental afectat per inundacions, 
incendis i microorganismes.  

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Els equips de protecció individual a utilitzar són: 

  
 Protecció respiratòria enfront partícules FPP3 
 Guants de làtex o vinil d’un sol ús 

 Bates sintètiques d’un sol ús  
 Protecció dels cabells  
 Protecció de les sabates  

  
 

 

Formació i informació dels riscos biològics exposats i de les mesures preventives per t al d'evitar-los o 
minimitzar-los i del correcte ús dels Equips de Protecció Individual (EPI).  

 

 
Establir mesures d’higiene personal:  
  

 -Rentat de mans al finalitzar la jornada i quan es faci un descans amb un sabó germicida.  
 -Treballar sense joies, ni anells. 
 -Les lesions de les mans (talls, cremades, ferides) s’han de cobrir amb un apòsit abans de l’inici de la 

jornada laboral.  
  

 

 
Establir protocol d’actuació en cas d’inundació, incendi, infecció per microorganismes (puntual o de llarg 
desenvolupament) per tal de fonamentar les accions a seguir per evitar la propagació/desenvolupament 
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dels microorganismes i el contacte directe amb el bibliotecari que els manipula i donar recomanacions de 

conservació i control de la documentació tractada (exàmens organolèptics, control d’humitat i temperatura i 
anàlisi microbiològiques).  

 

 
 

 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Presència de fons històric i  

documental de biblioteques infectat 
per microorganismes al mateix espai 
que la resta de documentació.  

Possible desenvolupament de 
microorganismes a la resta de 
documentació.  

  
 No es disposa d’espais per traslladar 
la documentació pel seu posterior 

tractament per la qual cosa es pot  
estendre la infecció a la resta de 
documentació amb el risc de contagi 

pel treballador que la manipula.  

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  

 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Disposar d’espais amb les condicions de temperatura, ventilació i humitat adequades per poder traslladar 
la documentació infectada o demanar ajut a una empresa externa especialitzada en conservació i 

restauració d’arxius. 
 

 

Els equips de protecció individual a utilitzar són: 
  
 Protecció respiratòria enfront partícules FPP3 

 Guants de làtex o vinil d’un sol ús 
 Bates sintètiques d’un sol ús  
 Protecció ocular enfront partícules  

  
 Disposar d'un lloc determinat per emmagatzemar els EPI, separat de la roba de carrer.  

 

 
Es recomana realitzar una revisió del fons documental per tal de poder fer una avaluació del seu estat de 
conservació i establir l’estat de degradació dels documents i la prioritat que tenen de ser restaurats/ 

intervinguts. 
 

 

 
 

ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 

 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Presència de fons històric i  
documental infectat per 

microorganismes. 
  
 No es garanteixen les condicions 

d’humitat i temperatura adequades 
per la conservació dels llibres i la 
prevenció de patologies per 

microorganismes durant tot l’any. 

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B M B  
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MESURES PREVENTIVES 
 

Garantir la correcta ubicació dels termohigròmetres i la seva calibració per una empresa externa 

homologada.  
  
 Establir programes de manteniment que contemplin la inspecció, neteja i desinfecció dels diversos 

components del sistema d'aire condicionat, registrant les operacions que es realitzin la seva periodicitat.  
  

 

 
Garantir les condicions de temperatura, ventilació i humitat adequades per poder prevenir patologies a la 
documentació.  

  
 

 

Cal disposar d'espais diferenciats i aïllats on s'ha detectat la infecció per evitar la seva propagació.  
  
 Excloure de consulta tota la documentació afectada per microorganismes . 

 
 
 

 
ACTE / CONDICIÓ DETECTADA 
 

RISC IDENTIFICAT  PB SV GR 

Presència de pols als documents de 
les biblioteques.  

Malaltia professional infecciosa o parasitària  B B MB 

 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Establir un sistema de neteja tant de les prestatgeries com del fons documental, les caixes, les carpetes, 

etc. 
 Qualsevol neteja que es faci s’ha de fer per mètodes d’aspiració.  
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6. CONSIDERACIONS FINALS 
 

El contingut del present informe d'Avaluació dels Riscos Laborals d'Higiene Industrial compleix amb 
els requisits establerts a l'article 23 de la LPRL i article 7 del RSP.  
 

Per donar compliment al dret d'informació, consulta i participació dels treballadors, l'empresari o la 
persona en qui aquest delegui, haurà de posar en coneixement dels Delegats de Prevenció o, si no 
n'hi ha, dels representants dels treballadors, el contingut del present document de l'Avaluació dels 

Riscos Laborals d'Higiene Industrial. 
 
L'Avaluació dels Riscos Laborals d'Higiene Industrial ha de prendre en consideració la possible 

presència de treballadors especialment sensibles, d'acord amb l 'estat biològic o característiques 
personals posades en coneixement de la Societat de Prevenció d'Asepeyo. 
 

Per això, deuen comunicar-se a la Societat de Prevenció d'Asepeyo per part de l 'empresari, dels 
Delegats de Prevenció o dels propis treballadors la concurrència al centre de treball de menors 
d'edat, dones gestants o en període de lactància, o persones que poguessin presentar una major 

sensibilitat al risc, podent suposar un perill per a si mateixos, per als alt res treballadors o per a altres 
persones relacionades amb l'empresa.  
 

Aquest document, d'acord amb l'art. 16 de la LPRL i els articles 4 i 6 del RSP, deurà revisar-se 
periòdicament i, fonamentalment, quan així ho estableixi una disposició específica, quan canviïn les 
condicions de treball, quan s'incorporin nous equips de treball, substàncies químiques, treballadors 

especialment sensibles a les condicions del lloc, treballadores embarassades, en període de 
lactància, menors o quan es detectin danys a la salut dels treballadors.  
 

L'empresa ha d'assumir, directament i sota la seva total responsabili tat, l'execució i posada en 
pràctica de les mesures preventives propostes en l'avaluació dels riscos, que deuran planificar-se 
establint prioritats d'acord amb la magnitud del risc i nombre de persones exposades, assignant els 

mitjans materials necessaris i responsables de la seva execució i control, així com els recursos 
econòmics precisos. 
 

Aquesta avaluació de riscos s’ha de complementar, quan aix í s'hagi establert  en el contingut de 
l'informe, amb la realització de les mesures, valoracions o estudis específics necessaris.  
 

 
 

El present exemplar signat haurà de ser conservat per l 'empresa,  com a integrant de la documentació 

exigida per l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 

Barcelona, a 14 de juny de 2012 
 

 
 
 
 

 
 
 

Marta Aricha Caminero                                        
Arquitecta Tècnica 

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals 
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