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Introducció 
 
El Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció (modificat pel Reial decret 604/2006, de 19 de maig) estableix en l’article 1 el 
principi d’integració de l’activitat preventiva a l’empresa: 
 

“La prevenció de riscos laborals, com a actuació a desenvolupar en el si de l’empresa, ha 
d’integrar-se en el seu sistema general de gestió, i ha de comprendre tant el conjunt de les 
activitats com tots els seus nivells jeràrquics, a través de la implantació i aplicació d’un pla de 
prevenció de riscos laborals l’estructura i contingut dels quals es determinen en l’article següent. 

La integració de la prevenció en el conjunt de les activitats de l’empresa implica que ha de 
projectar-se en els processos tècnics, en l’organització del treball i en les condicions en què aquest 
es preste. 

La seua integració en tots els nivells jeràrquics de l’empresa implica l’atribució a tots aquests, i 
l’assumpció per aquests, de l’obligació d’incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que 
realitzen o ordenen i en totes les decisions que adopten.” 

 

El Pla de prevenció de riscos laborals de la Universitat Jaume I, aprovat en el Consell de 
Govern de l’11 d’abril de 2011, i la política de prevenció de riscos laborals, establida pel Consell 
de Direcció de la Universitat Jaume I el dia 22 de gener de 2004, en compliment de la legislació 
vigent en aquesta matèria, deixen constància del compromís d’integrar l’activitat preventiva 
en tots els nivells i actuacions de la Universitat. Aquest compromís amb la prevenció i les 
responsabilitats que se’n deriven, afecta tots els nivells de la Universitat, açò és, els òrgans de 
govern, els directius, el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i 
l’alumnat. Així, en l’apartat 2 del citat Pla de prevenció, s’estableix el principi de la integració 
de l’activitat preventiva en els termes següents: 
 

“D’acord amb aquest principi, tot el personal de la Universitat Jaume I que tinga personal sota la 
seua direcció és responsable de la seguretat i la salut d’aquest, per la qual cosa ha de conèixer i 
fer complir totes les regles de prevenció que afecten el treball que realitzen. 

La integració de la prevenció en tots els nivells jeràrquics implica l’obligació d’incloure la 
prevenció de riscos en qualsevol activitat que es realitze o s’ordene i en la presa de decisions, així 
com l’atribució de tasques quant a seguretat i salut del personal que cada un tinga sota la seua 
responsabilitat. 

Aquesta integració també suposa l’obligació del professorat respecte a l’alumnat i respecte al 
personal en formació (personal becari). 

Cal indicar que quan en el present document es parla d’obligacions, responsabilitats i deures es 
pretén mentalitzar tot el personal que la responsabilitat en matèria de prevenció va lligada a la 
responsabilitat que cada persona té en el desenvolupament de la seua activitat, personalment o 
amb la col·laboració d’altres persones.” 

 
D’altra banda, l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), òrgan tècnic 
assessor de la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de Castelló, en resposta a una consulta 
realitzada per la Universitat sobre la qüestió de les responsabilitats en matèria de docència i 
investigació a l’UJI, va indicar en l’informe de 9 de març de 2011 que “…pareix lògic pensar que 

els directors dels departaments, així com dels laboratoris i tallers, com a major nivell jeràrquic, han de 
ser els responsables d’estructurar, organitzar i coordinar la prevenció dels riscos laborals, així com de les 
situacions d’emergències que puguen derivar-se de la utilització dels dits locals i instal·lacions.”, i 
concloïa que “El Pla de prevenció, tal com s’indica en el Reglament dels serveis de prevenció (RD 
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39/1997), haurà d’incloure, amb l’amplitud adequada a la dimensió i característiques de l’empresa, 
entre altres, l’estructura organitzativa de l’empresa, identificant les funcions i responsabilitats que 
assumeix cada un dels nivells jeràrquics de la universitat (responsables dels departament, laboratoris, 
tallers, etc.) i les respectives vies de comunicació entre ells, en relació amb la prevenció de riscos 
laborals.” 
 
Finalment, el Ple del Consell d’Universitats va acordar en la sessió celebrada el 22 de setembre 
de 2011 l’establiment de directrius per a l’adaptació de la legislació de prevenció de riscos 
laborals a la universitat, de promoció i extensió de la cultura preventiva a la comunitat 
universitària. Aquest acord “pretén ser aplicat a la Universitat i tots els organismes vinculats o que en 

depenen, així com al personal docent i investigador, al personal d’administració i serveis, al personal 
investigador en formació amb qualsevol antiguitat i vinculació, els quals quedaran assimilats al personal 
propi assenyalat anteriorment, i als estudiants, a qui tot i no ser d’aplicació el marc normatiu de 
prevenció de riscos laborals, els seran extensius els codis de bones pràctiques que garantisquen la seua 

seguretat i salut”. Els textos que apareixen en el present document relatius a aquest acord del 
Consell d’Universitats es referencien oportunament.  
 
A la vista del que s’ha indicat anteriorment, a proposta de l’Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental, s’estableixen les presents Instruccions de seguretat i salut en el treball, que 
tenen com a objecte promoure i integrar la prevenció de riscos laborals en totes les activitats 
de la comunitat universitària, de manera que es minimitze la probabilitat que es produïsquen 
incidents o accidents laborals i en les quals s’identifiquen les tasques preventives que cada 
col·lectiu o persona ha de tindre presents en la seua activitat diària. 
 
Aquestes Instruccions contenen la definició i la concreció a l’àmbit de l’UJI d’un ampli ventall 
de deures establits i regulats en la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, 
per la qual cosa constitueixen un complement d’aquella. Tot això amb l’objectiu de fer 
compatibles unes adequades condicions de seguretat i protecció de la salut en el treball amb 
l’agilitat en la gestió de recursos i el respecte a l’autonomia en la presa de decisions que 
caracteritza les activitats docents, d’investigació i dels serveis a la Universitat. 
 
El text comprèn els apartats següents: 
 

- Instruccions generals de seguretat i salut per a tot el personal de l’UJI. 
- Instruccions de seguretat i salut en l’activitat investigadora. 
- Instruccions de seguretat i salut en la docència. 
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Instruccions generals de seguretat i salut per a tot el personal de l’UJI 
 
Tota la comunitat universitària ha de conèixer i complir les següents instruccions. 
 
Qualsevol treballador o treballadora de la Universitat Jaume I que té personal sota la seua 
direcció és responsable de la seua seguretat i salut, així com de les instal·lacions i equips que 
estiguen a càrrec seu, per la qual cosa ha de conèixer, adoptar i fer complir les mesures de 
prevenció i/o protecció que afecten l’activitat que realitzen. 
 
Correspon a cada treballador o treballadora complir les obligacions establides en l’article 29 
de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i que s’indiquen a continuació: 

- Vetlar, segons les seues possibilitats i per mitjà del compliment de les mesures de 
prevenció que en cada cas siguen adoptades, per la seua pròpia salut en el treball i per 
la d’aquells companys i companyes a qui puga afectar la seua activitat professional. 

- Usar adequadament, d’acord amb la seua naturalesa i els riscos previsibles, les 
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, 
qualssevol altres mitjans amb què desenvolupe la seua activitat. 

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats d’acord amb les 
instruccions rebudes. 

- No desactivar els dispositius de seguretat existents i utilitzar-los correctament. 

- Informar immediatament el seu cap i els treballadors o treballadores designats sobre 
qualsevol situació que, al seu parer, comporte un risc per a la seguretat i la salut dels 
treballadors o treballadores. 

- Contribuir al compliment de les obligacions establides per l’autoritat competent a fi de 
protegir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. 

- Cooperar amb la persona responsable de l’activitat perquè aquesta puga garantir unes 
condicions de treball que siguen segures i no comporten riscos per a la seguretat i la 
salut dels treballadors i treballadores. 

 
Cada membre de la Universitat Jaume I ha de seguir les recomanacions de seguretat i salut 
que siguen aplicables al seu lloc de treball i que s’inclouen en els annexos: I. Recomanacions 
generals de seguretat; II. Recomanacions de seguretat i higiene als laboratoris i tallers docents 
i d’investigació; III. Risc mecànic; IV. Risc elèctric; V. Risc químic i VI. Risc biològic. En l’annex VII 
es descriuen les actuacions de primers auxilis en cas d’accident. 

Les unitats organitzatives (departaments, serveis, centres…) que organitzen actes i activitats en 
locals i recintes de la Universitat Jaume I han de complir el procediment de seguretat establit a 
l’efecte, així com la instrucció complementària sobre utilització de recintes tancats de la 
Universitat Jaume I. 

El personal de la Universitat Jaume I que forme part dels equips d’emergències definits en el 
Pla d’emergències i organització de l’autoprotecció de l’UJI, ha de formar-se i participar en el 
Pla d’emergència de cada edifici, centre, departament o servei. El Pla d’emergència de l’UJI 
s’ha de mantindre actualitzat per a la seua consulta a la pàgina web de l’Oficina de Prevenció i 
Gestió Mediambiental. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/procediments/actes.pdf
http://www.uji.es/serveis/prev/docum/pla/pla.thtml
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Instruccions de seguretat i salut en l’activitat investigadora 
 

Nota: atesa la diversitat de formes d’organització dins dels departaments i instituts (àrees de 
coneixement, grups d’investigació, locals compartits o no…) quan, a partir d’ara es diga “investigador o 
investigadora responsable” s’ha d’entendre la persona que és responsable de l’activitat d’investigació, 
és a dir, per als projectes d’investigació s’entendrà l’investigador o investigadora principal i per a aquella 
activitat investigadora no associada a projectes, s’entendrà la persona responsable del grup 
d’investigació. 

 
“L’investigador o investigadora principal d’un projecte d’investigació ha d’assumir la 
responsabilitat de l’aplicació de la prevenció riscos laborals en totes les activitats realitzades 
per l’equip investigador que lidere.” (Acord del Consell d’Universitats, de 22 de setembre de 
2011) 
 
 
Investigador o investigadora responsable (IR) 
 

Identificació de riscos 

L’investigador o investigadora principal (a partir d’ara, IR) ha de relacionar en la memòria del 
projecte d’investigació la identificació dels perills, la gestió dels residus perillosos i les mesures 
de prevenció o protecció necessàries per a la realització segura de l’activitat investigadora, 
amb expressió de la dotació pressupostària necessària, tenint en compte tant els locals on es 
realitza l’activitat (laboratoris, tallers…) com els equips de treball i eines que s’utilitzen, així 
com els mètodes de treball.  
 
L’IR o la persona que designe, ha de redactar, si les tasques d’investigació ho requereixen, 
procediments específics de treball i els ha de comunicar a les persones encarregades de 
realitzar les activitats. Per a la redacció d’aquests procediments pot sol·licitar l’assessorament 
del personal tècnic de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. 
 

Avaluacions de riscos 

L’IR és responsable d’incorporar les mesures de prevenció o protecció que resulten de les 
avaluacions de riscos que realitze el personal tècnic de prevenció. 
 

Equips de protecció col·lectiva i individual 

L’IR ha d’exigir, en cas necessari, l’ús dels equips de protecció adequats, així com vetlar perquè 
els equips de protecció individual siguen utilitzats, mantinguts i guardats adequadament. 
 
Cada departament, institut, grup d’investigació, àrea de coneixement o projecte d’investigació 
ha d’assumir el cost dels equips de protecció individual (EPI) destinats al personal 
corresponent, tant del personal de l’UJI com del personal becari, invitat o contractat. Els 
equips de protecció col·lectiva o individual requerits per un projecte d’investigació concret, 
dels quals no es dispose prèviament, han de ser costejats pel mateix projecte d’investigació. 
 
En aquelles activitats en les quals els tècnics de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental 
consideren necessari l’ús de mitjans de protecció col·lectiva o EPI, aquests seran d’obligada 
utilització. 
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No es considera EPI la roba de treball ni les bates de laboratori (Guia tècnica de l’Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene). 
 

Formació i informació 

L’IR ha de garantir que el seu personal col·laborador coneix els possibles riscos de l’activitat 
investigadora i les mesures que s’han d’adoptar segons la normativa de seguretat i salut 
aplicable. 
 
L’IR ha de garantir que les activitats que comporten un risc especial siguen realitzades per 
persones suficientment formades. 
 
Les instal·lacions i els equips han de quedar desconnectats en finalitzar els treballs, sempre 
que la tècnica experimental ho permeta. 
 

Activitats especialment perilloses. Recursos preventius 

L’IR ha d’estar present al laboratori o taller quan es vaja a realitzar alguna activitat 
especialment perillosa. En cas de no poder estar present ha d’autoritzar per escrit alguna altra 
persona per a realitzar l’activitat. No s’ha de realitzar una activitat especialment perillosa si no 
es compleix alguna de les dues condicions anteriors (presència o autorització). A més, no s’ha 
de realitzar a soles cap operació especialment perillosa, ja que en cas d’accident l’assistència 
no seria immediata. S’ha d’evitar treballar a soles als laboratoris, tallers o locals de risc elevat. 
 
L’IR ha d’autoritzar per escrit el seu personal en el cas que haja de realitzar treballs fora de 
l’horari habitual d’ús del laboratori o taller. 
 

Coordinació d’activitats 

Als laboratoris o tallers on es realitzen activitats de diferents grups d’investigació, la 
responsabilitat en matèria de prevenció de riscos laborals es comparteix entre els 
investigadors o investigadores responsables, que han de coordinar-se per a mantenir les 
condicions adequades de seguretat i salut. 
 

Personal becari 

El professorat corresponent és el responsable de la formació i informació del personal becari a 
càrrec seu. 
 
Tot el professorat que tutoritze personal becari ha de prendre les mesures necessàries per a 
formar-lo i informar-lo sobre els mètodes de treball segurs. En cas de detectar alguna condició 
insegura, ha de comunicar-ho a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. 
 
L’IR ha de garantir que tot el personal del grup té cobertura d’accidents, ja siga perquè disposa 
d’un contracte laboral o per tenir l’assegurança escolar. 
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Comunicació d’incidents i accidents. Emergències 

Els incidents i accidents que s’esdevinguen han de comunicar-se a l’IR i a l’Oficina de Prevenció 
i Gestió Mediambiental. 
 
L’IR, o la persona que indique, ha de dirigir les actuacions en cas d’accident o emergència, 
segons s’estableix en el Pla d’emergència i autoprotecció de la Universitat Jaume I. 
 

Altres 

L’IR ha d’omplir, per a cada nova línia d’investigació, el qüestionari sobre condicions de 
seguretat i salut en l’activitat d’investigació i trametre’l a l’Oficina per a la Cooperació en 
Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT). 
 
L’IR ha de garantir que els residus generats seran correctament identificats per la persona que 
els genere i s’eliminaran segons el procediment establit per l’Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental. 
 
 
 
Personal investigador que no és l’investigador o investigadora responsable 
 
És responsable i té l’obligació de: 
 
- Complir les recomanacions i normes de seguretat i salut als laboratoris i als tallers, segons 

li indique l’IR. 

- Utilitzar correctament i mantenir de forma adequada els seus propis equips de protecció 
individual (guants, ulleres, màscares, etc.). 

- Col·laborar activament amb l’IR en cas d’accident o emergència. 

- No treballar al laboratori o taller fora de l’horari habitual d’ús sense l’autorització de l’IR. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/procediments/quest.pdf


 

OFICINA DE PREVENCIÓ I 

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

Instrucció 

 

Pàgina 8 de 25 

 

Instruccions de seguretat i salut en la docència 
 
Personal docent 
 
“En els casos de pràctiques de laboratoris, tallers i treballs de camp, és el personal docent 
responsable d’aquests l’encarregat d’assegurar el compliment dels principis de l’acció 
preventiva establits en l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, així com de vetlar pel compliment dels codis de bones pràctiques en el 
desenvolupament d’aquestes. S’ha de prestar especial atenció a la planificació de les mesures 
preventives destinades al suport d’aquells estudiants amb discapacitat. Per a tot això, es 
requerirà al servei de prevenció de riscos laborals els informes tècnics d’assessorament que 
s’estimen necessaris.” (Acord del Consell d’Universitats, de 22 de setembre de 2011) 
 
El professorat encarregat de la docència pràctica és responsable en matèria de seguretat i 
salut de:  
 
- Definir les pràctiques tenint en compte les condicions de seguretat i salut per a l’alumnat. 

- Incloure en els guions de les pràctiques informació sobre els riscos i perills que poden 
haver-hi durant la realització d’aquelles, tenint en compte també la mala utilització 
d’instal·lacions, equips o màquines, la incorrecta manipulació de substàncies o preparats 
químics i la mala realització d’operacions o processos. 

- Adaptar les recomanacions generals de seguretat i salut que s’apliquen a la pràctica 
concreta. 

- Evitar la utilització de productes cancerígens i/o mutàgens en la realització de les 
pràctiques. Definir les pràctiques amb productes substitutius. En cas de no poder substituir 
aquest tipus de productes, extremar les mesures de seguretat (informació i protecció), 
especialment pel que fa a contacte directe o aspiració, per mitjà de la utilització de guants, 
ulleres de protecció i màscara. 

- Informar verbalment l’alumnat en cada pràctica dels continguts del punt anterior. Indicar 
les mesures de prevenció i protecció i les recomanacions de seguretat i salut que s’han de 
tenir en compte. 

- Conèixer els protocols o procediments de treball per a la utilització de màquines i/o 
equips. 

- Conèixer els elements de protecció que hi ha al taller o laboratori (extintors, dutxes 
d’emergència, manta apagafocs, vies d’evacuació…). 

- Vetlar perquè l’alumnat complisca les recomanacions de seguretat i salut aplicables a les 
pràctiques. 

- Exigir a l’alumnat, quan pertoque, l’ús dels equips de protecció individual (ulleres de 
seguretat i guants), i una vestimenta correcta i adequada al tipus de risc de la pràctica 
(químic, mecànic, elèctric, biològic). 

- No deixar el laboratori sense vigilància mentre es porta a terme la pràctica. 

- Vetlar perquè les instal·lacions i els equips queden desconnectats en finalitzar els treballs.  
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- Vetlar perquè el material utilitzat durant les pràctiques quede net. No ha de quedar cap 
dissolució o producte químic obert en finalitzar la pràctica. 

- En el cas que la docència pràctica implique la visita a empreses o instal·lacions fora de l’UJI, 
el professorat responsable de la pràctica ha de vetlar perquè l’alumnat complisca els 
requeriments que establisca l’empresa corresponent en matèria de seguretat i salut (EPI, 
vestimenta, tipus de calçat, etc.). 

- Notificar a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental els incidents i accidents que 
s’esdevinguen durant la realització de la pràctica. 

- Conéixer l’horari d’obertura i la ubicació del centre sanitari de l’UJI. 

- Dirigir les actuacions en cas d’accident o emergència, segons s’indica en el Pla 
d’emergència i autoprotecció de la Universitat Jaume I. 

- Vetlar perquè els residus generats siguen correctament identificats i s’eliminen segons el 
procediment establit per l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. 

 
El professorat té la potestat d’apartar de la pràctica l’alumnat que tinga una conducta 
negligent, desatenga o incomplisca les normes de seguretat i es pose en perill ell mateix o a la 
resta de companys. 
 
 
 
Personal tècnic de laboratori o taller 
 
El personal tècnic de laboratoris i tallers és responsable en matèria de seguretat i salut de: 
 
- Complir i fer complir les recomanacions i normes de seguretat i salut als laboratoris i als 

tallers. 

- Reforçar l’exigència de l’ús d’equips de protecció individual. 

- Col·laborar activament amb el professorat en cas d’accident o emergència. 

- Notificar a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental els incidents i accidents que 
s’esdevinguen als tallers o laboratoris. 

- Garantir que l’eliminació de residus es realitzarà conforme el procediment establit a la 
Universitat Jaume I. 
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Alumnat 
 
L’alumnat és responsable i té l’obligació de: 
 

- Complir les recomanacions i normes de seguretat i salut als laboratoris i als tallers, segons 
indique el professorat i el personal tècnic del laboratori o taller. 

- Utilitzar els seus propis equips de protecció individual (guants, ulleres, màscares, etcètera). 

- Vestir correctament i adequadament per a evitar esguitades de líquids o projeccions de 
partícules sobre la pell. 

- Als laboratoris o tallers amb riscos químics o mecànics s’ha d’usar bata o roba de treball, 
sabates tancades i vestimenta que cobrisca tot el cos i evitar l’ús de sandàlies o sabates 
obertes i faldes o pantalons curts. Els cabells llargs s’han d’arreplegar. 

- Per als treballs amb màquines s’han de llevar els anells, polseres, rellotges i collars. 
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Annex I. 
Recomanacions generals de seguretat 

 
Ordre i neteja 
- Manteniu net i ordenat el lloc de treball. 
- Manteniu les zones de trànsit lliures d’obstacles: caixes, papereres, cables, carros… 

Utilitzeu interlínies per al pas dels cables elèctrics i d’ordinadors. 
- Tanqueu els calaixos de les taules i dels arxivadors abans d’obrir-ne altres per a evitar que 

el moble caiga cap avant. 
- No emmagatzemeu objectes en llocs de difícil accés o on puguen caure, especialment si 

són pesants. 
- Guardeu en lloc segur les tisores, tallapapers o material punxant quan acabeu d’utilitzar-lo. 
- Utilitzeu de forma adequada les papereres i els contenidors. No tireu mai a la paperera 

vidre trencat o material que puga tallar o punxar, ja que poden provocar accidents al 
personal de neteja. 

- No deixeu cap tipus de material que obstaculitze vies d’evacuació o portes d’eixida. 
- Respecteu les instal·lacions de la Universitat. 
 
Caigudes 
- No corregueu pels corredors, simplement camineu a velocitat normal. 
- A les escales les caigudes solen produir-se per anar massa de pressa, per distracció (pujar o 

baixar llegint) o per esvarons. Eviteu aquestes causes. 
- És recomanable pujar i baixar els escalons d’un en un. Si pugueu o baixeu escales amb 

alguna càrrega a les mans, és aconsellable que una mà quede lliure per a agafar-vos al 
passamans. 

 
Emmagatzematge 
- Les prestatgeries han d’estar subjectes a la paret, sempre que açò siga possible, o entre si 

per a assegurar-ne l’estabilitat. 
- S’ha d’evitar el magatzematge de paper, cartó o material fàcilment inflamable prop de 

lluminàries, fonts de calor o quadres elèctrics. 
- És recomanable posar el material més pesant a les zones baixes de les estanteries. 
- Eviteu l’emmagatzemament excessiu en els últims estants, tant en pes com en volum, així 

com elements solts. 
- Per a accedir als prestatges alts utilitzeu escales o elements auxiliars adequats. No utilitzeu 

caixes, cadires o semblants. 
- Teniu cura de l’ordre i la neteja de les zones d’arxiu i magatzems. 
 
Incendis  
- És necessari que us familiaritzeu amb els elements de seguretat de què disposa el recinte: 

localització dels extintors i boques d’incendi, així com ubicació de totes les eixides, siguen 
o no d’emergència. 

- Els extintors han d’estar accessibles en tot moment, per la qual cosa no han d’estar 
obstaculitzats per cap objecte o material. 

- Si utilitzeu un extintor, aviseu l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental per a 
substituir-lo. No pengeu al seu lloc un extintor buit o a mig usat. 

- Compliu la prohibició de fumar als llocs on no és permès. 



 

OFICINA DE PREVENCIÓ I 

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

Instrucció 

 

Pàgina 12 de 25 

 

- En cas d’incendi amb presència d’electricitat no feu servir aigua, encara que la instal·lació 
estiga desconnectada. Utilitzeu preferentment extintors de CO2. 

 
Risc elèctric 
- No s’han d’utilitzar endolls o clavilles en males condicions, ni utilitzar aparells amb els 

cables en mal estat. 
- S’ha d’evitar l’ús de prolongadors. 
- Per a desconnectar un cable cal estirar de la clavilla, mai del cable. 
- No s’ha de deixar que caiga líquid sobre els endolls. Si ocorre, cal desconnectar el corrent i 

eixugar-ho tot immediatament. 

Vegeu l’annex VII per a primers auxilis en cas d’accident. 
 
Riscos innecessaris 
- No us arrisqueu innecessàriament ni empreu mètodes poc segurs en el treball. Teniu 

present que cap treball s’ha de realitzar d’una forma ràpida que el convertisca en insegur. 
- Les operacions que suposen un cert risc o que s’han de realitzar en un lloc perillós o 

apartat d’altres treballadors mai s’han de realitzar a soles, encara que siguen operacions 
rutinàries. És recomanable sol·licitar ajuda. 

- Per a realitzar treballs fora de l’horari habitual és necessaris que disposeu de l’autorització 
del vostre responsable i ho comuniqueu al personal de vigilància i seguretat. 
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Annex II. 
Recomanacions de seguretat i higiene als laboratoris i tallers docents i d’investigació 

 
Les regles essencials de seguretat en el laboratori o taller són: 
 
SEMPRE 
- És necessari familiaritzar-se un mateix amb els procediments de seguretat. 
- S’ha de portar protecció d’ulls per a les tasques en què siga preceptiu. 
- Cal vestir de forma adequada. 
- Cal llavar-se les mans abans d’eixir del taller o laboratori (als laboratoris en què siga 

requisit). 
- S’han de llegir atentament les instruccions i manuals abans de començar qualsevol 

experiment o prova. 
- S’ha de comprovar que els equips i aparells estan correctament muntats. 
- S’han de manipular tots els productes i eines amb molta cura. 
- S’ha de mantindre l’àrea de treball ordenada. 
- Cal netejar els vessaments immediatament. 
- S’ha de preguntar al professorat o persona responsable en cas de dubte. 
 
I EL QUE NO CAL FER 
- Menjar o beure al laboratori o taller. 
- Fumar al laboratori o taller. 
- Inhalar, esnifar o provar productes químics. 
- Distraure els companys. 
- Córrer dins del laboratori. 
- Treballar a soles si es realitzen operacions de risc. 
- Dur a terme experiments no autoritzats. 
 
La majoria d’aquests regles són de sentit comú i sobren les explicacions. De fet, el factor més 
important que contribueix a la seguretat al laboratori o taller és el sentit comú. 
 
Així, de forma general s’estableixen les següents recomanacions de seguretat i salut per als 
laboratoris i tallers, tant de docència com d’investigació: 
 
1. Elements de seguretat i vies d’evacuació 
- És necessari familiaritzar-se amb els elements de seguretat de què disposa el recinte: 

localització dels extintors, dutxes de seguretat i banyera ocular, així com la situació de 
totes les eixides, siguen o no d’emergència. 

 
2. Roba adequada i equipament personal 
- S’ha de vestir roba que protegisca d’esguitades o de projeccions de material (no s’han 

d’usar pantalons curts ni minifalda, i s’han de calçar sabates tancades, no sandàlies). 
- No s’han de portar polseres, anells, penjolls, mànegues amples ni res que es puga 

enganxar a les màquines o equips de treball (els cabells llargs s’han d’arreplegar). 
- En laboratoris amb risc químic és convenient vestir, preferiblement, amb bata de cotó. Als 

tallers mecànics cal vestir roba de treball. La bata i la roba de treball no s’han de portar 
posades per a anar a la cafeteria o a altres dependències. 
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- L’ús de les ulleres de seguretat és obligatori sempre que es realitze alguna activitat amb 
risc d’esguitades o de projecció de partícules. Si s’utilitzen ulleres, és recomanable l’ús 
d’ulleres de seguretat tancades. 

 
3. Normes higièniques 
- No s’ha de menjar, beure ni guardar aliments o begudes als laboratoris i tallers. Hi ha la 

possibilitat que els aliments o les begudes es contaminen amb productes químics. 
- Fumar està prohibit per raons higièniques i de seguretat. 
- Si hi ha risc, us heu de llavar sempre les mans després de realitzar un experiment i abans 

d’eixir del laboratori o taller. No us toqueu els ulls sense haver-vos llavat bé les mans. 
- No s’ha d’inhalar, provar, ni olorar productes si no s’està degudament informat. 
- No s’ha de pipetejar mai directament amb la boca. S’han d’utilitzar provetes, o si cal 

mesurar els volums amb exactitud, s’han d’emprar propipetes. 
 
4. Conducta al laboratori o taller 
- No abandoneu el lloc de treball mentre s’estiga portant a terme alguna reacció, destil·lació 

o qualsevol altra activitat. 
- La conducta personal ha de ser correcta i d’acord amb el sentit comú. No s’han de fer 

bromes, córrer, jugar, espentar, cridar... 
 
5. Condicions de l’àrea de treball 
- S’ha de mantindre sempre neta i ordenada, ja que el desordre pot suposar un risc. S’han 

d’evitar acumulacions de llibres, abrics o bosses de mà. 
- Els productes vessats s’han de netejar immediatament i l’excés de recipients de productes 

químics s’eliminarà de la zona de treball. 
- En cas de ruptura de termòmetres s’ha d’avisar immediatament la persona responsable 

per a eliminar el mercuri. 
 
6. Experiments no autoritzats 
- No s’han de realitzar mai experiments ni treballs que no siguen autoritzats pel professorat 

o personal responsable del laboratori o del taller. 
 
7. Utilització d’equips i aparells 
- No utilitzeu mai un equip o aparell sense conéixer perfectament el seu funcionament. En 

cas de dubte, pregunteu sempre al responsable. 
- Els equips i aparells han d’estar en perfectes condicions d’ús, i els materials i aparells que 

s’utilitzen s’han de deixar sempre nets i en perfecte estat per a ser utilitzats una altra 
vegada. 

- Les plaques i les mantes calefactores tenen un doble risc: la possibilitat de provocar 
incendis i les descàrregues elèctriques. Per això el seu ús ha d’estar perfectament 
controlat. Així mateix, s’ha de comprovar el perfecte estat de les connexions. 

Per a més informació sobre el risc d’origen mecànic vegeu l’annex III. 
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8. Material de vidre 
- No s’ha d’utilitzar material de vidre que tinga defectes o que haja rebut algun colp fort. 

S’ha de comprovar que la qualitat del vidre pot suportar l’esforç i la temperatura a què ha 
de ser sotmés, especialment si es va a utilitzar al buit o a pressió superior a l’atmosfèrica. 

- Les peces defectuoses i els fragments trencats s’han de deixar al contenidor de vidre, mai a 
la paperera. 

- No s’ha de forçar la separació de vasos o recipients que s’hagen quedat obturats dins 
d’altres, ni forçar directament amb la mà els taps o els tancaments dels flascons o botelles, 
claus de pas, connectors, etc., que s’hagen quedat obturats. Consulteu el professorat o el 
personal tècnic responsable del laboratori. 

 
9. Manipulació de productes químics 
- Els productes químics poden ser perillosos per les seues propietats tòxiques, corrosives, 

inflamables o explosives, per la qual cosa s’han de manipular amb molta atenció. 
- Tots els productes químics, així com els residus, han d’estar correctament etiquetats i s’ha 

de disposar de les fitxes de dades de seguretat en un lloc accessible. No s’han d’utilitzar 
productes sense etiquetar.  

- Les dissolucions preparades en el laboratori han d’estar correctament etiquetades. No 
s’han de reutilitzar envasos sense haver llevat abans l’etiqueta original. 

- El perill més gran en el laboratori és el foc. S’ha d’evitar la presència de flames obertes 
sempre que siga possible. Si l’ús d’un bec de Bunsen és inevitable, assegureu-vos que no hi 
ha productes inflamables al seu voltant, especialment dissolvents. 

- No inhaleu els vapors dels productes utilitzats i treballeu en vitrines d’extracció, 
especialment quan manegeu productes tòxics, irritants, corrosius o lacrimògens. 

- Eviteu el contacte de productes químics amb la pell. Utilitzeu guants d’un sol ús per a 
manipular productes tòxics o corrosius.  

- No substituïu mai un producte químic per un altre en un experiment, llevat que ho indique 
el professorat responsable.  

- Per a escalfar productes dirigiu l’obertura dels recipients en sentit contrari a vosaltres 
mateixos o a altres persones pròximes. No escalfeu mai un recipient totalment tancat.  

- Per al magatzematge dels productes químics cal tindre en compte les incompatibilitats 
entre tipus de productes i tindre la menor quantitat possible de reactius en el lloc de 
treball. 

Per a més informació sobre el risc d’origen químic vegeu l’annex IV. 
 
10. Risc elèctric 
- No s’han d’utilitzar endolls o clavilles en males condicions, ni utilitzar aparells amb els 

cables en mal estat. S’ha d’evitar l’ús de prolongadors. 
- Per a desconnectar un cable cal estirar de la clavilla, mai del cable. 
- No s’ha de deixar que caiga líquid sobre els endolls. Si ocorre, cal desconnectar el corrent i 

eixugar-ho tot immediatament. 

Per a més informació sobre el risc d’origen elèctric vegeu l’annex V. 
 
11. Risc biològic 
 
Vegeu l’annex VI. 
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12. Recollida de residus 
- Dipositeu el material de vidre trencat en els recipients corresponents.  
- Els papers s’han de tirar a les papereres.  
- Només es poden tirar directament a la pica dissolucions salines neutres. 
- Seguiu les normes d’eliminació de productes tòxics i perillosos. Etiqueteu-los i deixeu-los 

als contenidors especials. 
 
13. Primers auxilis 
 
Vegeu l’annex VII per a primers auxilis en cas d’accident. 
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Annex III. 
Risc mecànic 

 
El risc mecànic és aquell que pot produir lesions corporals com ara talls, abrasions, puncions, 
contusions, colps per objectes despresos o projectats, atrapades, xafades, cremades, etc. 
També s’inclouen els riscos d’explosió derivats d’accidents vinculats a instal·lacions a pressió. 

 
El risc mecànic pot produir-se en tota operació que implique manipulació d’eines manuals, 
motoritzades o no, maquinària, manipulació de vehicles, utilització de dispositius d’elevació, 
etc. 
 
Recomanacions generals de seguretat enfront del risc mecànic: 

1. Cercioreu-vos, abans del seu ús, que les màquines i equips no tenen llevats els dispositius 
de seguretat, enclavatge i emergència. En cap concepte, excepte en operacions de 
reparació i manteniment amb la màquina desconnectada, han de llevar-se aquests 
dispositius de seguretat. 

2. S’han de respectar les zones senyalitzades com d’acció de les màquines que disposen de 
parts mòbils. No penetreu en l’interior de les àrees de risc mentre la màquina estiga en 
funcionament o connectada. 

3. S’ha d’atendre la senyalització de seguretat (pictogrames) que marca els riscos potencials 
dels llocs de treball. 

4. No és permès de fumar, menjar o beure durant la realització de les tasques. 
5. S’han de portar els cabells curts o arreplegats i no s’han de portar polseres que puguen 

donar lloc a atrapades o enganxalls per les parts mòbils de les màquines (corbates, 
bufandes, mocadors, penjolls, polseres, anells, etc.). 

6. S’han d’utilitzar els mitjans de protecció col·lectiva (extraccions generals) o equips de 
protecció individual que siguen necessaris (cascos, ulleres o pantalles de protecció facial, 
manils, guants, calçat de seguretat, etc.). 

7. S’han de conèixer i aplicar els procediments de treball de què es dispose en el taller. 
8. Cal verificar la disponibilitat d’il·luminació suficient en la zona de treball. 
9. S’ha de mantindre net i ordenat el lloc i l’àrea de treball: màquines, terra i parets lliures de 

rebutjos, vessaments, borumballes o papers. 
10. S’ha de comunicar l’existència de residus a l’OPGM per a la seua eliminació. 
 
Equips de treball, màquines i eines 

11. No s’han d’adoptar actituds perilloses o temeràries a l’hora de manipular equips, eines o 
màquines-eina. 

12. S’han de posar fora de servei les màquines avariades i senyalitzar-les com a tal. Evitar la 
seua posada en marxa per mitjà de desconnexió. Les reparacions de màquines i equips de 
treball les han de dur a terme exclusivament personal tècnic experimentat. 

13. S’han de comprar únicament equips que disposen de la marca CE, manual d’instruccions 
en castellà i una declaració CE de conformitat (obligació legal del fabricant o importador en 
la Unió Europea). 

14. No s’han d’utilitzar eines i màquines per a fins diferents d’aquells per als que han sigut 
dissenyades. No s’han d’utilitzar dispositius que un no ha manejat mai, que resulten 
estranys, o sobre els quals no es disposa d’experiència suficient. 
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Equips d’elevació de càrregues 

15. S’ha de comprovar que els equips d’elevació de càrregues estan en perfectes condicions. 
No utilitzeu mai equips d’aquest tipus que presenten mal estat o deteriorament. S’ha de 
vetlar perquè els seus elements (motors, limitadors, comandaments de maniobra, cables, 
eslingues…) siguen revisats periòdicament per part d’empreses mantenidores. 

16. No s’han d’utilitzar equips d’elevació de càrregues sobre zones sota les quals es trobe 
personal en aquell moment, i no transitar o permetre el trànsit davall la seua zona de 
treball. 

17. Els equips d’elevació de càrregues no han de ser utilitzats per a l’elevació de persones. 
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Annex IV. 
Risc elèctric 

 
El risc elèctric és aquell susceptible de ser produït per instal·lacions elèctriques o per parts 
d’aquestes, i per qualsevol dispositiu elèctric de baixa tensió, amb potencial de dany suficient 
per a produir fenòmens d’electrocució i/o cremades. 
 
El risc elèctric pot produir-se en qualsevol tasca que implique manipulació o maniobra 
d’instal·lacions elèctriques de baixa, mitjana i alta tensió, operacions de manteniment d’aquest 
tipus d’instal·lacions, reparació d’aparells elèctrics, utilització d’aparells elèctrics en entorns 
per als quals no ha sigut dissenyat el dispositiu (ambients humits i/o mullats...). 
 
Recomanacions generals de seguretat enfront del risc elèctric: 

1. No s’ha de manipular mai cap element elèctric amb les mans mullades, en ambients 
humits o mullats accidentalment (per exemple en cas d’inundacions) i sempre que tot i 
estar als locals de característiques especials (mullats, humits o d’atmosfera pulverulenta) 
no s’estiga equipat amb els mitjans de protecció personal necessaris.  

2. Per a treballar en instal·lacions s’han de tindre en compte els principis següents:  
- Obrir totes les fonts de tensió. 
- Enclavar o bloquejar, si és possible, tots els dispositius de tall. 
- Comprovar l’absència de tensió. 
- Connectar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
- Delimitar la zona de treball per mitjà de senyalització o pantalles aïllants. 

3. S’ha d’evitar la utilització de bases múltiples i de lladres.  
4. No s’ha de llevar mai la presa de terra dels equips i instal·lacions.  
5. No s’han de realitzar mai operacions en línies elèctriques, quadres, centres de 

transformació o equips elèctrics si no es posseeix la formació necessària.  
6. No s’han de retirar mai els recobriments o aïllaments de les parts actives dels sistemes.  
7. En el cas que siga imprescindible realitzar treballs amb tensió han d’utilitzar-se els mitjans 

de protecció adequats i els EPI apropiats. 
8. En cas d’avaria d’un equip o instal·lació elèctrica, aquest ha de quedar fora de servei i tal 

condició s’ha d’advertir per mitjà de senyalització, o simplement eliminant les parts  que 
permeten posar-lo en funcionament. 

9. Les reparacions d’equips de treball i instal·lacions elèctriques han de ser dutes a terme 
exclusivament per personal tècnic competent i amb experiència suficient. 

10. S’han de comprar únicament equips que disposen de la marca CE, manual d’instruccions 
en castellà i una declaració CE de conformitat (obligació legal del fabricant o importador a 
la Unió Europea). 

11. En cas d’accident, si alguna persona queda atrapada en el circuit elèctric, no s’ha d’intentar 
soltar-la sense tallar abans el corrent, ja que podríem quedar atrapats nosaltres també. Si 
no és possible tallar el corrent, s’ha d’intentar alliberar la persona protegint-nos amb 
qualsevol objecte de material aïllant (fusta o plàstic) que estiga eixut. 
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Annex V. 
Risc químic 

 
El risc químic és aquell susceptible de ser produït per una exposició no controlada a agents 
químics. Entenem per agent químic qualsevol substància que puga afectar directament o 
indirectament les persones (encara que aquestes no estiguen efectuant les tasques). Una 
substància química pot entrar en l’organisme principalment a través de tres vies: per inhalació 
(respiració, la més comuna), ingestió (per la boca) i dèrmica (a través de la pell). 
 
El risc químic pot produir-se en qualsevol tasca que implique manipulació de substàncies 
químiques (no cal que l’estiguem desenvolupant personalment): realització d’activitats 
docents i d’investigació en laboratoris on es manipulen reactius químics, tasques de soldadura 
(fums), operacions de desgreixatge, operacions de fosa, operacions bàsiques (destil·lacions, 
rectificacions, extraccions), neteges amb productes químics, aplicació de plaguicides… 
 
Recomanacions generals de seguretat enfront del risc químic: 

1. Al laboratori no està permés fumar, menjar ni beure. Tampoc s’ha d’emmagatzemar 
menjar o cap beguda en frigorífics situats al laboratori.  

2. S’ha de llegir l’etiqueta i consultar la fitxa de dades de seguretat dels productes abans de la 
seua utilització. S’han de tindre sempre ben localitzades i a mà les fitxes de dades de 
seguretat. 

3. No s’ha d’utilitzar mai cap reactiu que no tinga l’etiqueta del flascó.  
4. S’han d’etiquetar adequadament els flascons i recipients a què s’haja transvasat algun 

producte o on s’hagen preparat mescles, identificant el seu contingut, a qui pertany i la 
informació sobre la seua perillositat (cal reproduir l’etiquetatge original).  

5. S’han de seguir els procediments i protocols de treball establits per a les tasques que es 
van a realitzar.  

6. S’han d’utilitzar sempre vitrines de gasos per a totes aquelles operacions en què es 
manipulen substàncies molt tòxiques, carcinògenes, mutàgenes i al·lèrgenes, o per a 
aquelles operacions que generen vapors o que incloguen manipulació de substàncies 
volàtils o pudents. 

7. Les vitrines han de tindre la finestra baixada mentres es realitzen les reaccions. 
8. S’ha de treballar sempre amb els sistemes d’extracció i renovació mecànica d’aire 

connectats.  
9. S’han d’utilitzar sempre els equips de protecció individual que es requerisquen: com a 

mínim protecció ocular (ulleres/pantalles facials) i guants de tipus làtex.  
10. S’ha d’assegurar la desconnexió d’equips, aigua, i especialment de gas en finalitzar les 

activitats.  
11. No s’ha de treballar a soles al laboratori o taller. En cas d’accident l’ajuda no seria 

immediata. 
12. No s’han d’efectuar mai activitats no autoritzades o no supervisades convenientment.  
13. Al laboratori s’ha d’utilitzar sempre bata i al taller  roba de treball (no es consideren EPI). 
14. S’ha de portar els cabells arreplegats i no portar polseres, penjolls, mànegues amples, 

bufandes, roba solta, ni sandàlies o un altre tipus de calçat que deixe el peu al descobert.  
15. S’ha de mantindre el màxim ordre i neteja possible dins del laboratori o del taller (tant pel 

que fa al comportament personal, com a nivell material). La següent relació sempre es 
verifica: desordre = poca seguretat. 
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16. Per a les activitats en què les proteccions col·lectives (vitrines i sistemes d’extracció) no 
resulten suficients, s’han d’utilitzar equips de protecció individual per a les vies 
respiratòries (màscares de gasos). 

17. S’han d’aplicar les incompatibilitats en l’emmagatzemament 
18. S’ha d’emmagatzemar al lloc de treball la quantitat mínima de productes químics. Per a 

majors quantitats s’han d’utilitzar armaris de seguretat o magatzems preparats 
adequadament. 

19. S’han de comprar les substàncies químiques exclusivament a proveïdors i distribuïdors 
fiables tècnicament i comercialment: han de garantir que l’envàs de la substància 
comprada siga adequat i facilitar el full de dades de seguretat de les substàncies 
químiques. 

20. El transport de productes químics i gasos s’ha de realitzar per mitjà de carros especials, 
cistelles ad hoc o altres mitjans semblants. No és aconsellable utilitzar safates per al 
transport de múltiples reactius. 

21. S’ha d’utilitzar el muntacàrregues, si n’hi ha, per a pujar i baixar cilindres de gasos i volums 
considerables de productes químics. 

22. S’han de tractar els residus conforme al procediment establit. 
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Annex VI. 
Risc biològic 

 
El risc biològic és aquell susceptible de ser produït per una exposició no controlada a agents 
biològics. Entenem per agent biològic qualsevol microorganisme (“microbi”), cultiu cel·lular o 
endoparàsit humà capaç de produir malalties, infeccions, al·lèrgies o toxicitat.  
 
El risc biològic pot produir-se als laboratoris on es treballa amb microorganismes, amb cultius 
cel·lulars o s’experimenta amb animals. També hi ha aquest risc biològic quan s’efectuen 
activitats mèdiques i paramèdiques amb éssers humans. 
 
Recomanacions generals de seguretat enfront del risc biològic: 

1. D’ha de delimitar i senyalitzar les zones de treball.  
2. No s’ha de menjar, beure o fumar al laboratori. Sota cap concepte s’han de guardar 

aliments o begudes en refrigeradors del laboratori.  
3. S’ha d’extremar la higiene personal, llavant-se les mans abans i després de cada tasca.  
4. Si n’hi ha, cobrir les ferides cutànies amb guants. No s’han d’emprar anells, polseres, joies, 

etc.  
5. La manipulació de qualsevol mostra s’ha d’efectuar sempre amb guants i amb ulleres o 

pantalles antiesguitades.  
6. Tota mostra s’ha de transportar sempre en recipient amb tapa ajustable i tancament 

correcte que impedisca l’eixida de fluids.  
7. Totes les tasques han de realitzar-se amb molta cura per a evitar la formació de gotes i 

aerosols. S’han d’utilitzar cabines de seguretat biològica (classes I i II) en procediments 
d’homogeneïtzació i mescla vigorosa.  

8. Si durant una operació de centrifugació es produeix la ruptura dels tubs en l’interior de 
l’equip, s’ha d’esperar almenys cinc minuts per a obrir la tapa de l’equip. Posteriorment 
s’han de desinfectar els equips, materials i superfícies de treball amb un producte 
d’efectivitat contrastada.  

9. S’ha de restringir en la mesura que siga possible l’ús d’agulles i xeringues. S’han de rebutjar 
les xeringues i agulles d’un sol ús en contenidors especials (indeformables, no perforables, 
sense fissures per a evitar vessaments) sense encapsular-les després de la utilització.  

10. El material contaminat que haja de ser descontaminat en un lloc exterior al laboratori s’ha 
de col·locar en un contenidor especial (indeformable, no perforable, sense fissures per a 
evitar vessaments), degudament senyalitzat.  

11. Tot el material de rebuig o residu biològic ha de ser sotmès a un programa de gestió de 
residus. No s’han de mesclar els residus contaminats biològicament amb altres tipus de 
residus. 

 
Per a tasques amb animals:  

12. S’ha de manipular l’animal sempre en silenci i amb tranquil·litat. S’ha d’evitar en tot 
moment el seu patiment innecessari, ja que a més pot induir l’animal a defensar-se i a 
produir lesions.  

13. S’han d’usar sempre guants en l’extracció de sang o procediments invasius, en el contacte 
amb líquids que requerisquen precaucions universals, en el contacte amb mucoses, pell no 
intacta i per a manipular objectes o superfícies tacats amb líquids corporals. També s’han 
d’usar guants quan es tinguen talls, arraps o lesions en la pell de les mans.  
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14. S’han de llavar les mans després de llevar-se la bata i els guants i abans de deixar el  lloc on 
s’ha treballat.  

15. S’ha d’usar pantalla antiesguitades, bata i màscara protectores quan hi haja risc 
d’esguitades o projecció de líquids corporals.  

16. La gotes de sang que es vessen han de netejar-se ràpidament amb un desinfectant (lleixiu, 
per exemple) o amb glutaraldehid.  

17. S’ha de sol·licitar assessorament a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental per a 
establir quines seran les necessitats d’equipament i protecció. 

18. S’han de tractar els residus biològics conforme al procediment establit. 
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Annex VII. 
Primers auxilis en cas d’accident 

 
En cas d’accident o incident la persona encarregada en aquell moment de l’activitat ho ha de 
comunicar a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, segons l’imprès corresponent, i 
detallar tot el que ha ocorregut. 
 
1. Foc en el taller o laboratori 
- Si el foc és xicotet i localitzat retireu els productes i material inflamable que hi haja al seu 

voltant. Apagueu-lo utilitzant l’extintor adequat o ofegant-lo. No utilitzeu mai aigua per a 
apagar un foc provocat per la inflamació d’un dissolvent.  

- Si no es pot controlar el foc, aviseu la persona responsable, accioneu l’alarma de foc i 
evacueu el laboratori amb calma.  

- Si us cremeu la roba, demaneu ajuda, tireu-vos a terra i rodeu sobre vosaltres mateixos 
per a apagar les flames. No corregueu ni intenteu arribar a una dutxa de seguretat si no és 
que està molt prop. No utilitzeu mai un extintor sobre una persona.  

 
2. Cremades 
- Llaveu la zona afectada amb aigua freda durant 10-15 minuts.  
- Si és extensa, utilitzeu les dutxes de seguretat i demaneu assistència mèdica immediata. 

No utilitzeu pomades o cremes greixoses en cremades greus.  
 
3. Talls 
- És necessari llavar-los bé amb aigua i després aplicar un apòsit adequat. Si són grans i no 

paren de sagnar demaneu assistència mèdica immediatament.  
 
4. Vessament de productes químics sobre la pell 
- Tot producte químic vessat sobre la pell ha de ser llavat immediatament amb aigua corrent 

durant 10-15 minuts. Si no n’hi ha prou amb el llavat de la pica, utilitzeu la dutxa de 
seguretat. Si la roba s’ha contaminat, retireu-la ràpidament.  

- No utilitzeu antídots químics.  
 
5. Corrosió als ulls 
- Si un producte químic esguita els ulls utilitzeu immediatament un banyera ocular i llaveu-

los completament. Actueu sempre amb rapidesa.  
- Llaveu els dos ulls amb abundant aigua corrent durant 15 minuts com a mínim en una 

banyera ocular. És necessari mantindre l’ull obert i separar les parpelles per a facilitar el 
llavat.  

- Informeu del que ocorre al professorat encarregat i demaneu assistència mèdica 
immediatament, encara que la lesió semble molt xicoteta. 

 
6. Ingestió de productes 
- No provoqueu el vòmit si el producte ingerit és corrosiu.  
- Diluïu el corrosiu donant a beure una quantitat d’aigua abundant.  
- Demaneu assistència mèdica immediatament.  
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7. Inhalació de productes 
- Porteu immediatament la persona afectada a un lloc amb aire fresc.  
- Demaneu assistència mèdica immediatament. 
 
8. Contacte elèctric 
- Si alguna persona queda atrapada en el circuit elèctric no intenteu alliberar-la sense tallar 

abans el corrent. Si no és possible, intenteu alliberar-la protegint-vos degudament amb 
qualsevol objecte aïllant (fusta o plàstic) que estiga eixut. 

 


