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Processos principals que es desenvolupen al Laboratori d’Instrumentació i Bioenginyeria 
 

0BOPERACIONS / 
TASQUES 1BRISCOS MESURES DE 

SEGURETAT 
PROTECCIÓ 

COL·LECTIVA 
EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL (EPI’s) INFORMACIÓ ADDICIONAL 

1. Manipulació 
productes 
químics. 

 Possible 
contacte amb 
agents 
corrosius i 
irritants. 

 Inhalació de 
vapors. 

 Fer les operacions 
dintre de la cabina 
d’extracció de l’espai 
Química. 

 Posar tots el 
productes químics 
ben tancats a l’armari 
d’emmagatzematge 
de residus de l’espai 
Química. 

Armari 
d’emmagatzemament 
de productes 
químics. 

• Mascareta per a gasos i 
vapors. 

• Guants protectors contra 
agressions químiques. 

• Davantal de protecció 
contra agents químics. 

• Ulleres de protecció 

Consultar: 
 
NSH 101 - EPI: Equips de protecció 
individual 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 
NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris 
NSH 107 - EPI: Protectors auditius 
NSH 108 - EPI: Roba de protecció 
 
NSH 301 - Incompatibilitats entre 
productes químics 
NSH 302 - Correcte emmagatzematge de 
productes químics 
NSH 304 - Emmagatzematge productes 
químics corrosius 

2. En cas de 
VESSAMENT de 
líquids. 

 Possible 
contacte amb 
agents 
corrosius. 

 Inhalació de 
vapors. 

 Ventilar el local. 
 Eixugar el vessament 

amb paper 
absorbent. Aquest 
paper es troba a 
l’armari que hi ha 
sota la pica de l’espai 
Química. 

  Mascareta per a gasos i 
vapors. 

 Guants protectors contra 
agressions químiques. 

 Davantal de protecció 
contra agents químics. 

• Ulleres de protecció 

Consultar: 
 
NSH 308 - Intervenció en cas de 
vessament de productes químics líquids 

 
• PdT-P-710.230.003 - Emergència 

sobre vessaments químics  cat 
• PdT-P-710.230.004 - Utilització de 

vitrina d'extracció cat 
 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-107.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-108.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-301.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-301.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-302.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-302.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-304.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-304.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-308.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-308.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.003.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.004.pdf
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3. Aplicació 
d’esprais 

 Possible 
contacte amb 
agents irritants. 

 Inhalació de 
vapors. 

 Fer la operació dintre 
de la cabina, espai 
Química,  amb la 
extracció en marxa. 

  Mascareta per a gasos i 
vapors. 

 Guants protectors contra 
agressions químiques. 

 Davantal de protecció 
contra agents químics. 

 Ulleres de protecció 

Consultar: 
 

• PdT-P-710.230.004 - Utilització de 
vitrina d'extracció cat 

 

4. Curat d’adhesius i 
resines 

 Possible 
contacte amb 
agents irritants. 

 Inhalació de 
vapors. 

 Fer la operació dintre 
de la cabina, espai 
Química, amb la 
extracció en marxa. 

  Mascareta per a gasos i 
vapors. 

 Guants protectors contra 
agressions químiques. 

 Davantal de protecció 
contra agents químics. 

 Ulleres de protecció 

Consultar: 
 

• PdT-P-710.230.004 - Utilització de 
vitrina d'extracció cat 

 

5. Assecat de 
mostres, adhesius 
i resines a 
temperatura 
ambient o 
elements 
d’escalfament.. ... 

 Cremades 
 Inhalació de 

vapors. 

 Fer la operació amb 
guants de protecció 
tèrmica 

 • Mascareta per a gasos i 
vapors. 

• Guants protectors tèrmic 
• Ulleres de protecció 

Consultar: 
 
NSH 215 - Forns (mufles) i estufes 

 
 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.004.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.004.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-215.pdf
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Normes generals de seguretat i higiene en Laboratoris 
 

Hàbits de treball i higiene personal 
 

• Manteniu net i lliure d’objectes el vostre lloc de treball. No deixeu objectes personals  en les superfícies de treball. 
• Familiaritzeu-vos amb la ubicació de sortides i vies d’evacuació, els mitjans d’extinció i els elements d’actuació en primeres auxilis del 

vostre laboratori. 
• Informeu-vos  de les consignes d’actuació en cas d’emergència. Manteniu els passadissos  lliures d’objectes. 
• No treballeu sols en els laboratoris. 
• No porteu lents de contacte, poden provocar lesions oculars en cas d’esquitxades o projecció de partícules. 
• Porteu el cabell recollit . No porteu penjolls, polseres, mànigues amples, etc., poden provocar lesions en cas d’atrapades, contactes 

elèctrics, etc. 
• No porteu pantalons curts, faldilles curtes, sandàlies, sabates descobertes, etc., és a dir , no porteu roba que deixi zones de la pell 

descobertes per tal d’evitar lesions per esquitxades, projecció de partícules o caiguda d’objectes. 
• Mo mengeu ni beveu dins el laboratori. 
• Renteu-vos les mans després de qualsevol manipulació i abans de sortir del laboratori. 

 
Consulteu: 

NSH 001 - Normes generals de seguretat i higiene en laboratoris 
NSH 002 - Senyalització de seguretat 
NSH 003 - Ordre, neteja i manteniment 
 

Equips de protecció individual (EPI) 
 

• Informeu-vos sobre quins són els EPI que heu d’utilitzar en el laboratori abans de fer cap activitat o pràctica. 
• Utilitzeu només EPI que tinguin las marca “CE” 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-002.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
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• Reviseu l’estat de l’EPI abans de fer-ne ús. Retireu els EPI que tinguin algun defecte, anomalia o dany. 
• Manteniu els EPI en bon estat de conservació. Guardeu-los en un lloc reservat a aquest efecte. 

 
 
Catàleg d’EPIs UPC 
 
A la sala de Química hi han dos calaixos degudament etiquetats on es guarden els EPIs necessaris per a aquest espai.  
 
EPIs que es disposen pels diferents laboratoris: 
 
Del catàleg UPC 

- Guants reutilitzables per a manipulació de productes químics i/o agents biològics (UPC001) 
- Guants d’un sol ús per a manipulació de productes químics i/o agents biològics  (UPC003) 
- Guants reutilitzables contra abrasió, talls, esquinçament i perforació per objectes o eines (UPC005) 
- Guants d’un sol ús contra contactes a contaminants químics (UPC00F) 
- Ulleres de protecció de muntura integral (cobreulleres) contra partícules sòlides o líquides (UPC101) 
- Ulleres de protecció de muntura universal contra partícules sòlides o líquides (UPC102) 
- Ulleres de protecció UV (UPC105) 
- Mascareta protecció respiratòria – Contra exposició a substàncies nocives i/o tòxiques (gasos, vapors i partícules sòlides o líquides) 

(UPC201) 
- Mandil de protecció (UPC504) 

 
D’altres proveïdors homologats: 

- Guants antiestàtics Microlin Cooper DEL 300  
- Guants de manipulació mecànica  Ansell 48-126 
- Bates laboratori LLG 
- Davantal de protecció química LLG Guttasyn® PVC/PE  
- Guants reutilitzables de protecció química i mecànica MAPA Ultranitril 492 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/cataleg-epi.pdf
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- Guants reutilitzables de protecció contra riscos mecànics UVEX phynomic C3  
- Guants d’un sol ús TouchNTuff® de nitril ref. 92-605/L 
- Guants d’un sol ús ANSELL 92-605 de nitril per a manipulació general, alimentària i química 

 
Consulteu: 

NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 104 - EPI: Calçat professional 
NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 
NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris 
NSH 107 - EPI: Protectors auditius 
NSH 108 - EPI: Roba de protecció 
 

Equips de treball 
 

• No utilitzeu un equip de treball sense conèixer-ne prèviament el funcionament i les normes de seguretat, i com actuar en cas 
d’emergència. 

• Realitzeu inspeccions visuals sobre l’estat de l’equip de treball i els components elèctrics abans de fer-ne ús. 
• Utilitzeu base d’endolls independents per connectar cada equip, no utilitzeu connectors múltiples (lladres). No connecteu cables amb cinta 

aïllant. 
• Desconnecteu de forma segura els equips de treball en acabar l’activitat. 
• No utilitzeu equips de treball connectats al corrent elèctric que estiguin mullats o amb les mans mullades. 
• Si observeu alguna anomalia en l’equip de treball, desconnecteu-lo del corrent elèctric i consigneu-lo per evitar-ne l’ús. 

 
Consulteu: 

NSH 203 - Escales manuals 
NSH 214 - Encenedor de gas (Bunsen) 
NSH 215 - Forns (mufles) i estufes 
NSH 219 - Vitrina d'extracció de gasos d'ús general VA150960S 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-104.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-107.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-108.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-203.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-214.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-215.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-219.pdf
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•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cabina d’extracció de gasos Armari d’emmagatzematge de productes 

químics 

Per a determinades operacions, utilitzeu els elements de 
seguretat que es troben a l’espai Química 
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