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DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL Data AR: Juny de 2021

Àmbit preventiu Lloc de treball Jornada

PAS/PSR de laboratoris i tallers 35hLaboratori

Àmbit organitzatiu

Laboratori i taller

Relació d'activitats

Equips de protecció individual / col·lectivaEquips de treball Productes químics








 Treballs de suport a la recerca en laboratori

Informe de descripció del lloc de treball: PAS/PSR de laboratoris i tallers Pàgina 1 de 2

Agents biològics

Equip multifunció 
Material d'oficina
Ordinador i/o altres equips d'oficina
Equips de laboratori

 Treballs de suport a la docència en laboratori  Treballs fent ús d'equips amb pantalla de visualització de dades (PVD)

Comunicar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) les noves activitats que es puguin produir.

Per a les activitats amb equips de treball en un 
laboratori de la UPC, consultar els riscos i les 
mesures preventives corresponents

En cas d'incorporar equips de treball associats a 
noves activitats de laboratori, comunicar a 
l'SPRL per a la seva valoració.

Productes químics 
perillosos

En cas de desenvolupar 
activitats amb productes 
químics en un laboratori 
de la UPC, consultar els 
riscos i les mesures 
preventives corresponents

En cas d'incorporar 
productes químics d'una 
nova classe de perill, 
associats a noves 
activitats de laboratori, 
comunicar a l'SPRL per a 
la seva valoració.

 Agents biològics

En cas de desenvolupar 
activitats amb agents 
biològics en un laboratori 
de la UPC, consultar els 
riscos i les mesures 
preventives corresponents

En cas d'incorporar 
agents biològics d'un nou 
grup de bioseguretat, 
associats a noves 
activitats de laboratori, 
comunicar a l'SPRL per a 
la seva valoració.



UPC101 - Ulleres de protecció de muntura 
integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer 
servir ulleres graduades  
UPC102 - Ulleres de protecció de muntura 
universal

En funció de les característiques de la càrrega 
i de les condicions de manipulació, utilitzar:
- UPC004 - Guants de protecció
- UPC601 - Calçat de seguretat







Per conéixer els equips de protecció 
individual / col·lectiva en funció de l'activitat, 
consultar els apartats d'equips de protecció 
de les mesures preventives corresponents

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris
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Formació en prevenció de riscos laborals

Protocols de Vigilància de la Salut

Informació en prevenció de riscos laborals





 MP LAB 01 - PAS/PSR de laboratoris i tallers

Informe de descripció del lloc de treball: PAS/PSR de laboratoris i tallers Pàgina 2 de 2

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.

Formació específica en prevenció de riscos laborals: Laboratoris i tallers.

Formació especialitzada en prevenció de riscos laborals en funció dels riscos 
derivats de les activitats, equips de treball, productes químics i agents 
biològics. Consultar l'apartat de formació de les mesures preventives de les 
activitats que es realitzen.



Juny de 2021

Juny de 2021

 Fitxes de Dades de Seguretat (FDS) en cas de manipular productes químics i/o
agents biològics.

El servei de medicina del treball determina els protocols específics de vigilància 
de la salut en funció del risc de l'activitat desenvolupada.







Múscul-esquelètic i Òcul-visual 

Vascular

https://www.upc.edu/prevencio/ca/avaluacions-de-riscos-laborals/arxius/laboratoris/mp-lab-01-pas-psr-de-laboratoris-i-tallers.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris
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Lloc de treball: PAS/PSR de laboratoris i tallers

RISCOS DEL LLOC DE TREBALL Data AR:

RISC FACTOR DE RISC VALORACIÓMESURES PREVENTIVES

Desplaçament a peu en el lloc de treballCaiguda de persones al 
mateix nivell
Cops contra objectes immòbils

Informació MP LAB 01 - PAS/PSR de laboratoris i tallers 

Formació Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 
Probabilitat Mitja
Severitat Lleu
T.Exposició Alt

[36]Baix

Desplaçament a peu per escales fixes     
Accés a zones elevades amb escala manual i/o 
tamboret (punt d'operació <3,5m)

Caiguda de persones a 
diferent nivell

Informació MP LAB 01 - PAS/PSR de laboratoris i tallers 

Formació Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 
Probabilitat Baixa
Severitat Greu
T.Exposició Mig

[45]Baix

Esforços provocats per moviments bruscos, 
aixecaments sobtats, inestabilitat en la manipulació

Sobreesforços Informació MP LAB 01 - PAS/PSR de laboratoris i tallers

Formació específica en prevenció de riscos laborals: Laboratoris i tallers Formació
Probabilitat Baixa
Severitat Greu
T.Exposició Mig

[45]Baix
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Juny de 2021

Variabilitat en les característiques  de les 
càrregues i/o en les condicions de manipulació

Càrrega física: manipulació 
manual de càrregues

Informació MP LAB 01 - PAS/PSR de laboratoris i tallers

Formació Formació específica en prevenció de riscos laborals: Laboratoris i tallers 
T.Exposició Curt
Intensitat Mig

Baix

Operacions amb equips de treball
Manipulació de productes químics/agents biològics

Projecció de fragments o 
partícules 

Informació MP LAB 01 - PAS/PSR de laboratoris i tallers

Formació específica en prevenció de riscos laborals: Laboratoris i tallers Formació

Probabilitat Mitja
Severitat Greu

T.Exposició Mig

  [90]MitjàEPI UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres) 
UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal

Transport i/o manipulació manual d'objectesCaiguda d'objectes per 
manipulació
Cops/talls per objectes o eines

EPI

Informació

Formació
Probabilitat Baixa
Severitat Greu
T.Exposició Mig

[45]BaixUPC004 - Guants de protecció *
UPC601 - Calçat de seguretat *
MP LAB 01 - Personal PAS de laboratoris i tallers 
Formació específica en prevenció de riscos laborals: Laboratoris i tallers 

* En funció de les característiques de la càrrega i de les condicions de manipulació.

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris


Data de Publicació:

Lloc de treball: PAS/PSR de laboratoris i tallers

RISCOS DEL LLOC DE TREBALL Data AR:

RISC FACTOR DE RISC VALORACIÓMESURES PREVENTIVES

Treball continuat en tasques amb PVDDesconfort lumínic: Fatiga 
visual

Informació MP LAB 01 - Personal PAS de laboratoris i tallers 

Formació Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 
T.Exposició Mig
Intensitat Molt baix

Molt baix

Informe d'identificació i valoració de riscos laborals: PAS/PSR de laboratoris i tallers Pàgina 2 de 2
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Juny de 2021

L’anàlisi i 
quantificació dels 
paràmetres de 
valoració s’ha 
d’abordar de forma 
específica per a 
cada una de les 
situacions de risc. **

** Els paràmetres de valoració de la magnitud del risc en els llocs de treball dels laboratoris i tallers durant les activitats que es desenvolupen, poden variar de forma significativa en funció de si l’activitat 
és de l’àmbit de la docència (suport a la docència) o de l’àmbit de la recerca (suport a la recerca), així com de les característiques específiques que es donin durant el desenvolupament de les activitats 
identificades en cada laboratori.

Activitats desenvolupades en laboratoris i tallers 
de la UPC

Consultar les activitats desenvolupades en els 
laboratoris de la UPC 

Mesures preventives (proteccions col·lectives, proteccions individuals, mesures 
tècniques organitzatives, formació i informació en PRL de les activitats 
desenvolupades en els laboratoris i tallers de la UPC

Consultar les mesures preventives de les activitats desenvolupades en els 
laboratoris de la UPC

Postures adoptades en el treball amb PVDCàrrega física: postures 
estàtiques de treball

MP LAB 01 - Personal PAS de laboratoris i tallersInformació

Formació bàsica en prevenció de riscos laboralsFormació
T.Exposició Mig
Intensitat Molt baix

Molt baix

En funció de les activitats 
desenvolupades en laboratoris 
i tallers

Consultar els riscos de les 
activitats desenvolupades en 
els laboratoris de la UPC 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris



