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PRINCIPALS ACTUACIONS EN PREVENCIÓ DE RISCOS

Data d'AIR: Juliol de 2012

Informació complementària sobre les principals deficiències observades en la biblioteca durant el 
procés d'avaluació de riscos. 
Situacions observades que poden afectar als usuaris i usuàries de la biblioteca (estudiantat, 
PDI/PAS, etc.)

Dades Generals

Edifici: B Planta: 0; 1; 2 Núm. porta: --

Campus: Sud 1

Ubicació:

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) Codi: 210

Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències 
que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.
A l'apartat 1 “Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives 
associades” s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les 
mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la 
indicada en els documents d'avaluació de riscos.
Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, 
sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de 
disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.). A l'apartat 2 “Situacions 
Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora”, es recullen aquestes situacions 
identificades.

Els objectius d'aquest document són:
• desenvolupar les mesures correctores i preventives de les principals deficiències i factors de risc 
observats en l'avaluació de riscos dels llocs de treball analitzats, per tal de disposar de més 
informació que ajudi a millorar les condicions de treball.
• informar a la Direcció de les biblioteques d'aquelles situacions observades que poden generar 
riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries de la biblioteca (estudiantat, personal PDI / 
PAS, etc.).

Antecedents

Objectius

ESPAI: BIBLIOTECA - ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA 
DE BARCELONA (ETSAB)

Principals actuacions en prevenció de riscos: Biblioteca - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB)
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La Biblioteca de l’ETSAB està ubicada a l'edifici B. La Biblioteca ocupa 3 plantes de l'edifici:

- Planta -1: espais destinats al servei de reprografia, informació especialitzada, col•leccions 
revistes, projectes finals de carrera, cartoteca, etc.
També, s’ubica la Factoria de recursos docents, l’arxiu gràfic, fons antic i reserva. A més, es 
disposa d'un magatzem d'accés restringit pel personal de la biblioteca.

- Planta 0: espais destinats a informació general, préstec de documents i portàtils, col•leccions i 
catàlegs.

- Planta 1: s’ubica l’àrea d’accés restringit, l’àrea de recerca i les àrees de treball individual

Plànols:

Descripció

TítolData Codi

Informes Tècnics de Prevenció de Riscos Laborals Relacionats

Informe per a la millora de les condicions d’evacuació de la nova 
Biblioteca d’Arquitectura

2010-01 01.00/10/PEE/EMV/520

Informe per a la millora de les condicions d’evacuació de l'ETSAB2010-03 12.01/09/PEE/CPC/210

Informe d'avaluació higiènica d'exposició a camps electromagnètics, de 
l'Àrea de Treball Intern

2012-02 192.00/12/HIG/SPASEPEYO/210/
520

Informe de valoració dels nivells d'il·luminació2012-09 165.00/12/ILU/APC/210/520
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Apartat 1. Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o 
Preventives associades

Mesures correctores:

Ancorar les prestatgeries que presentin manca d’estabilitat. En cas que la prestatgeria estigui:
• contigua a una paret: es pot ancorar al parament fix i al terra. (Veure imatge 1)

• separada de les parets: es poden contemplar dues alternatives:
- Ancorar-la amb altres prestatgeries, tenint en compte que no quedin travessers entre 
prestatgeries que puguin provocar cops a les persones que passin entre elles. (Veure imatge 
2)
- Consultar amb el proveïdor les opcions específiques per al model de prestatgeria, que 
permetin incrementar la seva estabilitat (fer-les més compactes pels seus extrems amb 
plafons, etc.).

Ús de les prestatgeries:
• No sobrecarregar els prestatges
• Realitzar una distribució adequada de la càrrega en els prestatges, col•locant els objectes més 
pesats en els prestatges més baixos.

Deficiències:

Factors de risc associats a les deficiències:

Riscos associats als factors de risc:

Mesures preventives:

No s'identifiquen mesures preventives associades a aquesta/es deficiència/es.

Imatge 1 Imatge 2

D01

Manca d'estabilitat en determinades prestatgeries (EQU083)

Manca d'estabilitat en determinades prestatgeries (SEGEQU012)

Caiguda d'objectes per manipulació
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Mesures correctores:

Instal·lar un sistema de bloqueig al compactus que asseguri un espai mínim entre prestatgeries 
quan un usuari accedeixi al seu interior, per tal d’evitar que un ús involuntari per un tercer 
provoqui l’atrapada de la persona que es troba en el seu interior.
Exemple de sistema de bloqueig:
• Compactus desbloquejat: Veure imatge 1
• Compactus bloquejat: Veure imatge 2

Consultar amb el proveïdor del compactus els sistemes específics aplicables al model existent.
Senyalitzar l’entrada a la zona de compactus amb “Abans d’accionar el compactus, 
bloquejar el volant”.

Deficiències:

Factors de risc associats a les deficiències:

Riscos associats als factors de risc:

Mesures preventives:

No s’identifiquen mesures preventives associades a aquesta/es deficiència/es.

Imatge 1 Imatge 2

D02

El compactus no disposa de cap sistema de retenció per evitar que una 
persona quedi atrapada en el seu interior en cas d'un accionament 
involuntari per part d'una altra persona (EQU086)

Accionament d'un compacte sense adonar-se que un usuari es troba al 
seu interior (SEGEQU013)

Atrapades per o entre objectes
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Mesures correctores:

Elaborar un protocol específic d'actuació per al manteniment i conservació de la documentació 
bibliogràfica i/o d'arxiu. Aquest protocol específic d’actuació ha de contemplar:
• EPI's que s'han de fer servir: guants de nitril i mascareta de protecció de tipus FFP2.
• Condicions d’humitat i temperatura adequades per a la conservació dels documents i la 
prevenció de patologies per microorganismes durant tot l’any.
• Pautes per a la identificació de documentació afectada per microorganismes.
• Mètodes de neteja (aspiració, etc.), especificant la seva periodicitat.

També s’ha de disposar d’un protocol per a l’actuació en cas d’inundació, incendi, 
documentació afectada per microorganismes (puntual o de llarg desenvolupament), etc. per tal 
d’establir les accions a seguir a fi d’evitar la propagació i/o desenvolupament dels 
microorganismes i el contacte directe amb les persones que manipulen la documentació.
Aquest protocol ha d'especificar els següents aspectes:
• Excloure de consulta tota la documentació afectada per microorganismes.
• Disposar d’espais amb les condicions de temperatura, ventilació i humitat adequades per 
poder traslladar la documentació afectada.
• EPI's que s'han de fer servir per a la seva manipulació (mascareta de protecció de tipus FFP3, 
guants de nitril d’un sol ús i ulleres de protecció).
• Recomanacions higièniques personals (ús de bates sintètiques d’un sol ús, recollir el cabell, 
etc.).
• Formació i informació dels riscos biològics exposats i mesures preventives a adoptar.

L'Oficina de Documentació i Arxiu (ODA), a l’apartat de Serveis, disposa d’informació sobre 
Protocols d'actuació en cas d'emergència en arxius.

Deficiències:

Factors de risc associats a les deficiències:

Riscos associats als factors de risc:

Mesures preventives:

Per a la manipulació dels llibres amb baixa freqüència de consulta o amb acumulació de pols, 
cal fer servir els següents EPI's (veure imatge 1): 
• Guants d'un sol ús, preferiblement de nitril
• Mascareta de protecció de tipus FFP2

Imatge 1

D03

No s'aplica cap protocol de manteniment i conservació de la 
documentació bibliogràfica i/o d'arxiu (ORG027)

Manipulació de llibres i documents en mal estat, amb baixa freqüència de 
consulta o amb acumulació de pols (SEGALT010)

Exposició a contaminants químics: pols
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Mesures correctores:

No s’identifiquen mesures correctores associades a aquesta/es deficiència/es. 

Deficiències:

Factors de risc associats a les deficiències:

Riscos associats als factors de risc:

Mesures preventives:

- La profunditat del taulell on es realitzen tasques amb Pantalles de Visualització de Dades 
(PVD) ha de tenir com a mín. 80 cm de profunditat per tal de garantir distàncies ull-pantalla 
adequades i l’adopció de postures segures de treball. A la zona on es realitzen tasques 
d’intercanvi de materials amb els usuaris haurà de tenir una profunditat no superior a 50 cm per 
tal de garantir abastos adequats, especialment quan es manipulen càrregues (ordinadors 
portàtils, llibres de gran volum,...). (Veure imatge 1)
La profunditat sota el taulell a les zones on es realitzen tasques amb PVD ha de tenir com a 
mín. 80 cm i ha d’estar lliure d’obstacles per garantir la mobilitat de les cames.
- El pla de treball ha de disposar d’una alçada entre 73-75cm. La zona lliure inferior al pla de 
treball ha de garantir una alçada mín. entre 70-72 cm per tal de garantir la mobilitat de les 
cames. 
- L’alçada de la vista de la persona treballadora ha d’estar alineada amb la vista de la persona  
usuària. Per aquest motiu es recomana que el taulell estigui elevat sobre una base i que 
l’alçada exterior sigui de 110 cm aprox. (Veure imatge 2)
- La superfície de treball ha de tenir una amplada entre 160-180 cm per persona treballadora i 
un espai lliure de com a mín. 2m2 per persona. La superfície ha de ser de colors clars (ni molt 
fosc, ni blanc), per garantir contrastos adequats entre el mobiliari i l'entorn de treball i d’aspecte 
mat per tal de minimitzar els reflexos derivats de la incidència de la llum sobre el pla de treball.
Les vores han de ser arrodonides amb l’objectiu d’evitar la pressió quan es recolzen els braços.
- Els equips de treball d’ús habitual han de situar-se a l’abast de la persona treballadora. (Veure 
imatge 3)

Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3

D04

Taulells d'atenció amb superfície de treball de color fosc o blanc (EQU097)
Disseny inadequat del taulell d'atenció a usuaris (EQU096)

Desenvolupament de tasques amb abastos inadequats (ERGPFO011)
Postures forçades en les que s'ha de sostenir i/o manipular objectes amb 
pes (ERGPFO010)
Postures adoptades en el treball amb PVD (ERGPES001)
Manipulació de càrregues en posicions inadequades: amb girs, 
flexió/extensió del tronc, etc. (ERGMMC010)
Treball continuat en tasques amb PVD (ERGLUM001)

Càrrega física: postures forçades
Càrrega física: postures estàtiques de treball
Càrrega física: manipulació manual de càrregues
Disconfort lumínic: Fatiga visual

Principals actuacions en prevenció de riscos: Biblioteca - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB)

Pàgina 6 de 10



Data de Publicació: Maig de 2013

Mesures correctores:

No s’identifiquen mesures correctores associades a aquesta/es deficiència/es. 

Deficiències:

Factors de risc associats a les deficiències:

Riscos associats als factors de risc:

Mesures preventives:

Per garantir l’adopció de postures segures durant la manipulació dels ordinadors portàtils, es 
recomana que els prestatges se situïn a una alçada mínima de 70 cm del terra (veure imatge 1). 
Així com disposar de nanses laterals que permetin la seva manipulació.

Imatge 1

D05

Disseny inadequat de l'armari de portàtils (EQU098)

Manipulació de càrregues en posicions inadequades: amb girs, 
flexió/extensió del tronc, etc. (ERGMMC010)

Càrrega física: manipulació manual de càrregues
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Mesures correctores:

- Respectar els nivells lumínics mínims recomanats per la normativa de referència (RD 
486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball) en funció del tipus d’espai i activitat a realitzar. El número de lluminàries haurà de ser 
suficient com per garantir els nivells requerits.
- Garantir nivells adequats d’uniformitat lumínica:

• Es recomana il·luminar els llocs de treball amb Pantalles de Visualització de Dades (PVD) 
o de lectura de documents amb llum fluorescent, per tal de garantir nivells d’il·luminació 
uniformes sobre les superfícies de treball (veure imatge 1).
• Es recomana garantir nivells d’il·luminació uniformes entre la zona de realització de la 
tasca i l’entorn immediat. Es a dir, si la tasca requereix d’un nivell d’il·luminació de 500 lux, 
l’entorn immediat no haurà de ser inferior a 300 lux (veure imatge 2).

- Les lluminàries han d’estar alineades amb la línia de visió de les persones usuàries per tal 
d’evitar la possible presència d’enlluernaments. Evitar il·luminar llocs de treball amb les 
lluminàries situades al darrera. El feix de llum a de cobrir la totalitat de la superfície de treball.
- Les lluminàries han de disposar de sistemes difusors per garantir una correcta distribució de la 
llum a la superfície de treball i evitar la presència d’enlluernaments.
- Les lluminàries han d’estar correctament ubicades respecte del mobiliari. El feix de llum ha de 
cobrir la totalitat de la superfície d’estudi/treball.
- Les lluminàries ubicades a la zona d’arxiu/prestatgeries han de situar-se entre prestatges per 
tal d’aprofitar el rendiment d’aquestes (veure imatge 3).
- Es recomana disposar de cortines i persianes que permetin regular la quantitat de llum natural 
que incideix en els llocs de treball així com els reflexes i enlluernaments que poden haver.
- Els llocs de treball han d’estar orientats de forma perpendicular a les finestres (ni de cara ni 
d'esquenes) per evitar els reflexes a la zona de treball o els enlluernaments sobre l'angle visual 
del personal treballador (veure imatge 1).

Deficiències:

Factors de risc associats a les deficiències:

Riscos associats als factors de risc:

Mesures preventives:

No s’identifiquen mesures preventives associades a aquesta/es deficiència/es. 

Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3

D06

Espais de treball on es desenvolupen tasques amb PVD, amb nivells 
d'il·luminació insuficient (INS018)
No es disposa de mecanismes que regulin l'entrada de llum natural 
(EQU090)

Treball continuat en tasques amb PVD (ERGLUM001)

Disconfort lumínic: Fatiga visual
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Apartat 2. Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora

S01 Situació observada:

Existeixen equips portàtils de calefacció que els hi manca algun interruptor o 
regulador de funcionament
Proposta de mesura correctora / millora:

Reparar o retirar tot equip portàtil de calefacció que no es trobi en bones condicions. 
Evitar l'ús d'equips portàtils de calefacció particulars.
Informació complementària:

--

S02 Situació observada:

Existeixen de cables elèctrics, de dades i/o de veu amb deficiències en la seva 
instal·lació i fixació en: àrea de treball intern
Proposta de mesura correctora / millora:

Condicionar correctament els cables elèctrics, de dades i/o de veu, en cas que hagin 
de romandre durant cert temps a l'Àrea de treball intern.
Informació complementària:

--

S03 Situació observada:

No es disposa de mecanismes que regulin l'entrada de llum natural

Proposta de mesura correctora / millora:

Disposar de mitjans d'apantallament de la llum natural que permetin regular la 
quantitat de llum que incideix en les taules d'estudi així com els possibles reflexes i/o 
enlluernaments que poden haver.
Informació complementària:

--

S04 Situació observada:

Taules d'estudi amb superfície de color fosc o blanc

Proposta de mesura correctora / millora:

Les superfícies de les taules d'estudi haurien de ser de colors clars (no blancs), per 
garantir contrastos adequats entre el mobiliari i l'entorn.
Informació complementària:

--

S05 Situació observada:

Nivells d'il·luminació excessius en determinats espais d'estudi o de realització de 
tasques amb PVD
Proposta de mesura correctora / millora:

Es recomana que la intensitat lumínica estigui entre 450 i 800 lux. En cap cas, 
aquesta haurà de ser inferior a 350 lux o superior a 1000 lux.
Informació complementària:

--

S06 Situació observada:

Taules d'estudi amb estructura metàl·lica

Proposta de mesura correctora / millora:

Evitar la presència de taules d'estudi que puguin generar o acumular electricitat 
estàtica.
Informació complementària:

--
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S07 Situació observada:

Incorrecta ubicació d'algunes taules d'estudi respecte les finestres

Proposta de mesura correctora / millora:

Es recomana que els llocs d'estudi estiguin orientats de forma perpendicular a les 
finestres (ni de cara ni d'esquena).
Informació complementària:

--
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