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Segueix les mesures preventives per minimitzar o controlar els riscos durant la realització de treballs als laboratoris i/o tallers 

Introducció Laboratoris i Tallers   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORI 
TALLER TIC 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Resolució d'incidències i/o atenció a peticions. Treballs que es 
realitzen derivats d’una sol·licitud d’incidència o petició per part del 
personal usuari en un laboratori o taller. 

RISCOS 
 
Els principals riscos associats als treball en laboratoris i tallers són: 
 
- Traspàs de riscos pel treball desenvolupat pels  Serveis TIC 

amb les Unitats bàsiques. 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Per tal de minimitzar o controlar els riscos, en aquest document 
trobareu les mesures preventives que s’han de seguir per 
treballar de forma còmoda i segura. Aquestes mesures 
s’estructuren en un bloc: 
 

- Laboratoris i tallers. 

L/T TIC 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 
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La coordinació d’activitats estableix els mecanismes d’informació necessaris per realitzar els treballs de forma segura i saludable. 

Introducció Laboratoris i tallers   

L/T TIC 

DONA I SOL·LICITA INFORMACIÓ ADOPTA LES MESURES PREVENTIVES COMUNICA LA FINALITZACIÓ 

Abans d’iniciar l’activitat cal adoptar les 
mesures preventives necessàries per 
realitzar els treballs de forma segura:  
 
• Aplicació dels mètodes de treball a la 

zona on es realitzaran els treballs (en cas 
d’existir). 

• Possible interacció entre les activitats 
realitzades que poden comportar risc o 
augmentar-lo (ex. realització de tasques 
de soldadura en zones on es manipulen 
productes inflamables o explosius). 

• Ús d’equips de protecció individual 
(EPI) necessaris. 

Quan hagis finalitzat els treballs, informa 
al taller / laboratori. 
 
Recorda endreçar la teva zona de treball i 
recollir aquells equips o materials que 
puguin comportar risc per al personal del 
taller o laboratori. 

Quan hagis de realitzar treballs en un laboratori o taller, és necessari coordinar-te prèviament amb el laboratori / taller on realitzaràs els treballs per 
tal de disposar de la informació necessària que garanteixi la realització d’aquests amb seguretat. 

Els laboratoris/tallers disposen d’un informe 
d’avaluació inicial de riscos 

1. Informa al laboratori / taller dels 
treballs que realitzaràs i dels possibles 
riscos que aquests poden generar (en 
cas d’existir). 
 

2. Demana informació dels riscos que hi 
poden haver al laboratori / taller: equips, 
instal·lacions, productes, agents i/o 
operacions  que puguin comportar risc i 
que requereixin d’una especial cautela o 
de l’adopció de mesures de protecció 
específiques. 
 

3. Informa sobre l’inici dels treballs. 
 

Adopta les mesures preventives abans 
d’iniciar els treballs. 
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