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ÀREES AFECTADES PEL DOCUMENT 
 

 Tots els treballadors de la Universitat d’Alacant.  
 

 

                                                 
1 De pantalles de visualització de dades (PVD) a pantalles de visualització (PV) , atenent a la nova 
denominació adoptada pel *INSHT (abril 2011)  
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1. OBJECTE 
La present instrucció pretén proporcionar la informació necessària, a tots els treballadors de la 

Universitat i en particular a aquells exposats directament al risc originat per la utilització d’equips 

de pantalles de visualització, per a aconseguir l’exercici del seu treball en condicions 

ergonòmiques acceptables, conforme a la normativa vigent i d’esta manera evitar danys per a la 

seua salut. 

2. NORMATIVA BÀSICA 
1. Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 

2. Reial Decret 488/1997, de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equipes que inclouen pantalles de visualització 

3. Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

4. Reial Decret 486/1997, de 14 d’Abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

3. DEFINICIONS 
 Pantalla de Visualització (PV): Una pantalla de visualització és un aparell que genera 

imatges, formades per punts o ratlles en una pantalla fluorescent, produïdes per l’acció 

d’un feix de rajos catòdics originat en l’interior del tub corresponent. Generalment les 

dades s’oferixen per mitjà de caràcters alfanumèrics i símbols. 

En esta definició s’inclouen les pantalles de visualització convencionals (amb tub de 

rajos catòdics), així com les pantalles basades en altres tecnologies (de plasma, de vidre 

líquid, etc.).  

Així mateix, han de considerar-se incloses les pantalles utilitzades en control de 

processos, encara que en estos casos puguen no ser aplicables alguns dels 

requeriments particulars establits en l’Annex del Reial Decret 488/1997.  

 Lloc de treball amb PV: Ve definit com "el conjunt que consta d’un equip amb PV proveït, 

si és el cas, d’un teclat i ratolí o un dispositiu de adquisició de dades, d’un programa, 

d’accessoris ofimàtics opcionals (per Ex., un mòdem, un escàner, una impressora), un 

assentisc, una taula o superfície de treball i l’entorn laboral immediat. En resum, els 

elements que es prenen en consideració a l’hora d’estudiar el lloc de treball equipat amb 

pantalla de visualització són: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaIndice
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=62e817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaIndice
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5f644344952d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaIndice
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e0b917815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaIndice
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 L’equip informàtic 

 La configuració física del lloc 

 El medi ambient físic 

 Els programes informàtics 

 L’organització del treball 

 Treballador, usuari de PV: "Qualsevol persona que habitualment i durant una part 

rellevant del seu treball normal utilitze un equip amb pantalla de visualització. Queden 

exclosos els llocs de conducció de vehicles o màquines, els sistemes informàtics 

destinats prioritàriament a ser utilitzats pel públic, els sistemes portàtils -en la mesura 

que no s’utilitzen d’una manera continuada en el lloc de treball-, les calculadores, caixes 

registradores i la resta d’equips dotats d’un xicotet dispositiu de visualització o mesures i 

les màquines d’escriure de disseny. (Veure punt 4.2 Criteris per a determinar la condició 

de treballador usuari de PV). 

 CPU: Unidat central de procès, sol contindre: el disc dur, vies d’accés per a disquests, 

CD i DVD, ports USB i ranures per a targetes. 

 Fatiga física: Disminució de la capacitat física de l’individu, després d’haver realitzat un 

treball durant un temps determinat. Es deu bé a una tensió muscular estàtica dinàmica o 

repetitiva, bé a una tensió excessiva del conjunt de l’organisme o bé a un esforç 

excessiu del sistema psicomotor. 

 Fatiga visual: És una alteració funcional, de caràcter reversible, deguda a un esforç 

excessiu de l’aparell visual. (És un tipus específic de fatiga física). 
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 Fatiga mental o psicològica: És la disminució temporal o crònica de l’eficiència funcional 

mental i física; esta alteració està en funció de la intensitat i duració de la activitat 

precedent y de l’esquena temporal de la pressió mental. 

Este tipus de fatiga és el que té major incidència entre els treballadors amb pantalles de 

visualització. 

4. INSTRUCCIÓ 
4.1. RISCOS ASSOCIATS 

Els riscos associats a la utilització del equips amb pantalles de visualització, es poden agrupar en 

tres apartats: 

4.1.1 Fatiga visual 
Estos esforços excessius poden estar causats per: 

 Factors dependents de l’equip: pantalla i/o teclat inadequats, ratolí, CPU, etc. 

 Factors dependents de la tasca: demandes, ritmes, etc. 

 Factors dependents del mateix individu: postura inadequada, defectes visuals, lesions 

esquelètiques preexistents, capacitat individual. 

 Condicions ergonòmiques i ambients de treball no satisfactoris: il·luminació, distribució 

inadequada de elements del lloc de treball, etc. 

Els símptomes més freqüents de la fatiga visual són: 

 Molèsties oculars: sensació de “notar-se” els ulls, tensió, pesadesa palpebral, pesadesa 

d’ulls, picors, cremor, necessitat de fregar-se els ulls, somnolència, coentor ocular, 

augment del parpelleig...  

 Trastorns visuals: Dificultat per a percebre els caràcters que apareixen en les pantalles.  

 Trastorns extraoculars: cefalees, vertígens i sensació de desassossec i ansietat, 

molèsties en el bescoll i en la columna vertebral. 

4.1.2 Fatiga física 
Estos esforços excessius poden estar causats per: 
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 Factors dependents de la tasca: organització, ritme, etc. 

 Factors dependents de l’equip de treball: ratolí i/o teclat, taula, cadira, elements de 

magatzematge inadequats, etc. 

 Factors dependents del mateix individu: postura inadequada, forçada, defectes visuals, 

lesions esquelètiques preexistents.  

 Condicions ergonòmiques i ambient de treball no satisfactoris: condicions termo-

higromètriques inadequats, distribució inadequada d’elements del lloc de treball, etc. 

Els símptomes de la fatiga física solen ser: 

 Àlgies osteo-mioarticulars.  

 Impotència funcional. 

4.1.3 Fatiga mental o psicològica 
Estos esforços excessius poden estar causats per: 

 Factors dependents de la tasca: complexitat, ritme, demandes, etc. 

 Factors dependents de l’equip: software inadequat, informació i formació insuficient, etc. 

 Factors dependents del mateix individu: susceptibilitat personal, formació insuficient 

aspectes psicosocials, etc. 

 Condicions ergonòmiques i ambient de treball no satisfactoris.  

Els símptomes de la fatiga mental i psicològica poden ser de tres tipus: 

 Trastorns neurovegetatius i alteracions psicosomàtiques: cefalees, ulceres gàstriques 

diarrees, palpitacions, etc. 

 Pertorbacions psíquiques: ansietat, irritabilitat, estats depressius, etc. 

 Trastorns del son: malsons, insomni, son agitat, etc. 

Si l’organisme és incapaç de recuperar por sí mateix el estat de normalitat o persistixen els factors 

de risc: equip, ambient i incorrecta racionalitat del treball, l’aparició de patologies, com per exemple 

l’estat d’estrès, és inevitable. 
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4.2. CRITERIS PER A DETERMINAR LA CONDICIÓ DE TREBALLADOR 
USUARI DE PV 

a) Els que poden considerar-se "treballadors" usuaris d’equips amb pantalla de visualització: 

tots aquells que superen les 4 hores diàries o 20 hores setmanals de treball efectiu amb tals 

equips. 

b) Els que poden considerar-se exclosos de la consideració de "treballadors" usuaris: tots 

aquells el treball efectiu dels quals amb pantalles de visualització siga inferior a 2 hores 

diàries o 10 hores setmanals. 

c) Els que, amb certes condicions, podrien ser considerats "treballadors" usuaris: tots aquells 

que realitzen entre 2 i 4 hores diàries (o 10 a 20 hores setmanals) de treball efectiu amb 

aquestes equips. 

Una persona inclosa dins de la categoria (c) pot ser considerada, definitivament, 

"treballador" usuari si compleix, almenys, cinc dels requisits següents: 

c.1.- Dependre de l’equip amb pantalla de visualització per a fer el seu treball, no podent 

disposar fàcilment de mitjans alternatius per a aconseguir els mateixos resultats. 

 (Este seria el cas del treball amb aplicacions informàtiques que reemplacen 

eficaçment els procediments tradicionals de treball, però requerixen l’ocupació de 

pantalles de visualització, o bé de tasques que no podrien realitzar-se sense el 

concurs de tals equips). 

c.2.- No poder decidir voluntàriament si utilitza o no l’equip amb pantalla de visualització per 

a realitzar el seu treball. 

 (Per exemple, quan siga l’empresa qui indique al treballador la necessitat de fer la 

seua tasca usant equips amb pantalla de visualització). 

c.3.- Necessitar una formació o experiència específiques en l’ús de l’equip, exigides per 

l’empresa, per a fer el seu treball. 

 (Per exemple, els cursos impartits per la empresa al treballador per al maneig d’un 

programa informàtic o la formació i experiència equivalent exigits en el procés de 

selecció). 

c.4.- Utilitzar habitualment equips amb pantalles de visualització durant períodes continus 

d’una hora o més. 

 (Les xicotetes interrupcions, com crides de telèfon o similars, durant tals períodes, no 

desvirtua la consideració de treball continu). 
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c.5.- Utilitzar equips amb pantalles de visualització diàriament o quasi diàriament, en la 

forma descrita en el punt anterior. 

c.6.- Que l’obtenció ràpida d’informació per part de l’usuari a través de la pantalla 

constituïsca un requisit important del treball. 

 (Per exemple, en activitats d’informació al públic en què el treballador utilitze equips 

amb pantalles de visualització). 

c.7.- Que les necessitats de la tasca exigisquen un nivell alt d’atenció per part de l’usuari; 

per exemple, pel fet que les conseqüències d’un error puguen ser crítiques. 

 (Este seria el cas de les tasques de vigilància i control de processos en què un error 

puguera donar lloc a pèrdues materials o humanes). 

4.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’EQUIP 

4.3.1 Pantalla 
Es recomana que la grandària i resolució de les pantalles s’adeqüen al tipus de tasca que es 

realitze.  

Treball Principal Grandària 
(diagonal) 

Resolució 
("píxels") 

Freqüència 
d’imatge 

Oficina 35 cm (14") 640 x 480 70 Hz 

Gràfics 42 cm (17") 800 x 600 70 Hz 

Projecte 50 cm (20") 1024 x 768 70 Hz 

 

d) Col·locació de la pantalla: 

Es recomana situar-la enfront de l’usuari o a un costat, sense que esta ubicació supose un angle 

de gir del cap major de 35º. La distància visual òptima ha d’estar entre els 400 i 550 mm., amb un 

màxim de 700 mm. Per a casos excepcionals. Si bé els usuaris solen referir que la pantalla està 

molt pròxima quan la distància de la pantalla als ulls és inferior a 550 mm. L’altura ha de ser tal 

que puga ser visualitzada dins de l’espai comprés entre la línia de visió horitzontal i la traçada a 

60º davall la horitzontal.  
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Si bé l’angle visual òptim perquè l’operador de pantalles de visualització treballe en posició 

d’assentat ha d’estar comprés entre 10º i 20º per davall de l’horitzontal  

 

 

Angle màxim de gir del cap α ≤ 35º 

Distància de la Pantalla als ulls 
d > 400 mm. 
d ≤ 700 mm. 

Altura del bord superior de la 
pantalla al pla de la taula 

Fixa 45-47 cm. 

Regulable en un 
rang de 15 cm 

e) El control dels reflexos: 

La naturalesa reflectant de la superfície de vidre de la majoria de les pantalles fa que siguen molt 

susceptibles a la generació de reflexos. Hi ha dos formes de controlar estos reflexos:  

 Per mitjà del condicionament de l’entorn mediambiental on s’ubica la pantalla; 

evitant la presència de fonts de llum susceptibles de reflectir-se en ella (açò es 

pot complementar amb els dispositius d’inclinació i gir de la pantalla o reubicant-

la).  

 

 Per mitjà de la intervenció en la pròpia pantalla; bé siga per mitjà de l’elecció de 

models amb tractament antirreflexos i capacitat de proporcionar bons nivells de 

contrast, o bé per mitjà la incorporació de filtres antirreflexos apropiats. 

4.3.2 Teclat 

a) Disseny: 

El disseny del teclat hauria de complir, almenys, els següents requisits:  

 El cos del teclat ha de ser prou pla; 

es recomana que l’altura de la 3ª 

fila de tecles (fila central) no 
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excedisca de 30 mm. respecte a la base de suport del teclat i la inclinació d’este 

hauria d’estar compresa, com a mínim, entre 0º i 25º respecte a l’horitzontal, 

encara que és preferible que siga entre 5º y 12º. 

 Si el disseny inclou un suport per a les mans, la seua profunditat ha de ser 

almenys de 10 cm. Si no hi ha tal suport s’ha d’habilitar un espai semblant en la 

taula davant del teclat. Este reposa mans és molt important per a reduir la tensió 

estàtica en els braços i l’esquena de l’usuari. 

 A fi d’assegurar la llegibilitat dels símbols de les tecles es recomana la impressió 

de caràcters foscos sobre fons clar. Aixa mateix, les superfícies visibles del 

teclat no haurien de ser reflectors.  

 D’altra banda, es recomana que les principals seccions del teclat (bloc 

alfanumèric, bloc numèric, tecles de cursor i tecles de funció) estiguen clarament 

delimitats i separats entre sí per una distància de, almenys, la meitat de 

l’amplària d’una tecla.  

 Aixa mateix, la forma, grandària i força d’accionament de les tecles, han de ser 

adequats per a permetre un accionament còmode i precís.  

 Preferiblement ha d’estar dotat d’un sistema que permeta percebre clarament 

(retroacció tàctil i/o audible) que s’ha polsat una tecla. 

 

 

b) Ubicació: 

Ha de situar-se enfront de la pantalla o en un lloc damunt la superfície de treball de tal manera que 

possibilita la seua utilització sense produir angles superiors a 35º de gir del cap respecte a la 

pantalla. 

4.3.3 Ratolí 

a) Forma i grandària: 

 És recomanable que el seu acabat (superfície) siga poc conductora de calor. 

La forma ha d’adaptar-se a la corba de la mà. Ha de permetre el suport d’una part de la mà, el 

canell o els dits damunt la taula per a, d’esta manera, donar precisió als moviments i disminuir la 

tensió al braç. 

La grandària del mateix ha de ser el menor possible per a minimitzar la extensió del canell. 
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Si bé, les seues dimensions han de ser tals que permeten cobrir el rang que comprèn les persones 

mes grans i les més xicotetes. (Percentils 5 -95) 

b) Moviment del ratolí damunt la taula: 

Ha d’estar dotat d’un mecanisme (bola del ratolí, lector òptic, làser, etc.) que permeta moure-ho 

amb facilitat. 

c) Moviment del cursor en la pantalla: 

El moviment del ratolí damunt la taula ha de produir un moviment adaptat i sincronitzat del cursor 

en la pantalla, independentment de la posició d’un i/o un altre. 

d) Polsadors: 

El seu moviment ha de ser perpendicular a la base del ratolí. Permetent recolzar la mà sobre ells 

sense que s’activen. 
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4.3.4 CPU 
És la denominació més freqüent per a referir-se a la unitat central de procés, que sol contindre: el 

disc dur, vies d’accés per a disquets, CD i DVD, ports USB i ranures per a targetes. 

a) Característiques generals: 

És recomanable que siga independent del teclat i la pantalla de l’ordinador. D’esta manera 

s’aconseguixen majors possibilitats d’elecció, d’entre les disponibles, per a ubicar cada element en 

la posició més adequada per a l’usuari. 

b) Controls i comandaments: 

Els d’encesa/apagat i introducció/extracció de CD i DVD, així com, almenys, un port USB és 

preferible que estiguen situats en la part frontal o superior per a facilitar la seua accessibilitat. 

És acceptada universalment, la recomanació que, preferiblement, els controls siguen botons o 

tecles, en compte de palanques o mecanismes de gir. I dotats d’un sistema que transmeta, 

clarament a l’usuari que ho ha accionat (retroacció tàctil i/o audible). 

En cas de portar algun tipus d’inscripció o símbol, estos ha de ser clars, llegibles i en l’idioma 

pertinent. 

c) Soroll i calor: 

La pantalla emet una freqüència no audible en la banda dels 15 Khz. 

En el lloc de treball amb PV el soroll prové principalment de les impressores annexes al terminal, 

CPU, o bé de terminals instal·lades en cadena en oficines amb una densitat important de personal. 

Hi ha distints criteris quant als nivells de soroll recomanables, però sí es crega que estos han de 

ser diferents segons les tasques requerisquen major o menor concentració per part de l’operador. 

Per a les tasques de major concentració, com són les de programació i disseny, els distints autors 

consultats coincidixen que el nivell de soroll tolerable deu ser de 55 db. (A), però per a les tasques 

de menor concentració, les opinions estan dividides: uns consideren adequat un nivell de 65 db. 

(A) mentres que altres definen que el nivell de soroll tolerable és de 70 db. (A). 

Les fonts de calors en els llocs amb PV són: la pantalla de visualització funciona normalment en la 

zona de comoditat de l’operador i no allibera molta calor i la CPU. 

Les recomanacions de base per a l’operador són les següents: 

 Temperatura seca de 19 a 24º C.  

 Humitat del 40 al 70% (idealment entre el 55 al 65%).  



 
INSTRUCCIÓ DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS IPRL.06 

EQUIPS DE TREBALL AMB PANTALLES DE VISUALITZACIÓ 
 

 
Revisió: 03 
Data: 2011/04 
Pàgina: 13 de 22 

 

Este paràmetre és especialment important ja que un percentatge d’humitat 

massa baix provoca una sequedat de les mucoses conjuntivals i respiratòries. 

D’altra banda un percentatge d’humitat massa elevat entranya una disminució 

en l’atenció, en la vigilància i destresa dels gestos. 

d) Ubicació: 

Hi ha dos possibilitats:  

 Damunt la taula. 

 En el sòl. 

En cas de triar la primera opció i si s’utilitza com a suport de la pantalla, ha de procurar-se que 

l’alçaria del bord superior de la pantalla estiga a l’alçaria dels ulls o lleugerament per davall, mai 

per dalt.(veure col·locació de pantalla punt 4.3.1.1 d’esta instrucció). 

Si es tria situar-ho en el sòl, s’ha de procurar que siga de configuració vertical i triar un lloc davall 

la taula en què no dificulte els moviments de l’usuari. Aixa mateix és recomanable dotar-lo d’un 

suport que ho protegisca de colps, humitat, etc. 

4.3.5 Les superfícies de treball: taula i ala auxiliar 

a) Recomanacions generals: 

Les superfícies de treball amb contacte amb l’usuari ha de ser, preferiblement, de baixa 

transmissió tèrmica: tauler de fusta o de partícules amb recobriment, en compte de metàl·liques, 

vidre o similars. Capaços de garantir l’estabilitat i rigidesa suficients per a suportar el pes d’equips i 

usuaris al recolzar-se.  

Els cantons i arestes han de ser arrodonides amb ràdios majors d’1 i 2 mm. respectivament. 

L’acabat ha de ser mat i color suau per a afavorir el confort visual. Les superficies brillants poden 

provocar reflexos de les fonts de llum i les fosques augmenten el contrast taula/documents i 

taula/pantalla. 

b) Dimensions de la taula i ala auxiliar: 

Les dimensions de la taula han de ser suficients perquè l’usuari puga col·locar amb folgança els 

elements de treball i, més concretament, perquè puga situar la pantalla a la distància adequada 

(400 mm. com a mínim) i el teclat de manera que existisca un espai suficient per a recolzar les 

mans i els braços (100 mm. entre el bord de la taula i el teclat). 
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Dimensions funcionals, recomanades, de taula per a usuari de PV 

-Q

S

T

R

U-1

U-2N

 

  Regulable No Regulable 

Alçaria de la taula N 68-76, cm. 70-72 cm. 
Profunditat útil R - > 60 cm. 

Longitud útil Q - ≥ 160 cm. 
Alçaria lliure davall de la taula S - > 65 cm. 

Amplària lliure davall de la taula T - ≥ 85 cm. 
Profunditat lliure davall de la taula 

(genolls) U1 - > 45 cm. 

Profunditat lliure davall de la taula 
(peus) U2 - > 60 cm. 

 

 

 
Dimensions funcionals, recomanades, del ala auxiliar per a usuari de PV 

Profunditat (p) 60 -70 cm. 

Longitud de l’ala (A) 120 cm. 
 

Resum dimensions funcionals, recomanades, de superfícies de treball per a usuari de PV: taula i 
ala auxiliar 
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L

P

I

p

A

 

Longitud de la taula - L 
Mínim: 160cm. 
Tècnics: 180cm. 

Longitud útil -I Mínim: 120 cm. 

Profunditat de la taula - P > 60cm. 

Longitud de l’ala – A 120 cm. 

Profunditat de l’ala - p 
Mínim: 60 cm. 
Mínim (si ubica 
ordinador): 70cm. 

 

4.3.6 Cadira de treball 
 
a) Característiques generals: 

Les cadires destinades als llocs de treball amb pantalles de visualització haurien de complir els 

següents requisits de disseny: 

 Alçaria del seient ajustable en el rang necessari 

per a la població d’usuaris. 

 Respatler amb una suau prominència per a 

donar suport a la zona lumbar I amb dispositius 

per a poder ajustar la seua alçaria i inclinació.  

 Profunditat del seient regulable, de tal forma 

que l’usuari puga utilitzar el respatler sense que 

el bord del seient li pressione les cames.  

 Mecanismes d’ajust fàcilment manejables en 

posició assentat i construïts a prova de canvis no intencionats.  

 Es recomana la utilització de cadires dotades de 5 suports per al sòl. 

 També han d’incloure rodes, especialment quan es treballe damunt superfícies 

molt àmplies. Les rodes han de ser adequades al tipus de sòl existent, a fi 

d’evitar desplaçaments involuntaris en sòls llisos I amb activitats de tecleig 

intensiu.  

Dimensions funcionals, recomanades, de la Cadira per a usuari de PV: 
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Regulable No Regulable 

Alçària del seient.  A 38-54 cm. 41-43 cm. 
Profunditat del seient. C - 40-44 cm. 

Amplària del seient. D - >40 cm. 
Inclinació del seient. α -5º a 5º- 5º 

Alçària del suport lumbar. E 15-30 cm.- 20-23 cm. 
Amplària del respatler lumbar. F1 - > 35 cm. 

Amplària de la part superior del respatler. F2  <.30 cm. 
Alçària del bord superior del respatler. G - > 50 cm. ≥ 

Radio lumbar. r  40cm 
Alçària dels reposa braços. I 18-30 cm. 23-25 cm. 

Distància entre reposa braços. J  46-52 cm. 
Amplària útil dels reposa braços. K  > 5cm 
Longitud útil dels reposa braços. L  > 22 cm. 

Posició dels reposa braços. M  15-20cm 
Angle seient-respatler. δ 90º-120º 105º 

 

 

4.3.7 Un altre mobiliari 

a) Reposapeus: 

El reposapeus es fa necessari en els casos on no es pot regular l’alçaria de la taula i l’alçaria 

del seient no permet a l’usuari descansar els peus en el sòl. Quan siga utilitzat ha de reunir les 

següents característiques:  

 Inclinació ajustable entre 0º y 15º damunt el pla horitzontal.  

 Dimensions mínimes de 45 cm. d’ample per 35 cm. de profunditat.  

 Tindre superfícies antilliscants, tant en la zona superior per als peus com en els 

seus suports per al sòl. 
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b) Portadocuments o faristol:  

Quan siga necessari treballar de manera habitual amb documents impresos, es recomana la 

utilització d’un faristol. Este dispositiu permet la col·locació del document a una alçaria i distància 

semblants a les de la pantalla, reduint així els esforços d’acomodació visual i els moviments de gir 

del cap.  

Les característiques que han de reunir són les següents:  

 Ser ajustable en alçaria, inclinació i distància.  

 El suport on descansa el document ha de ser 

opac i amb una superfície de baixa reflectància.  

 Tindre resistència suficient per a suportar el pes 

dels documents sense oscil·lacions. 

4.3.8  Entorn de treball 

a) Espai: 

La configuració del lloc de treball ha de considerar la variabilitat de 

les dimensions antropomètriques dels possibles usuaris. Per al 

treball en posició assentat, ha d’habilitar-se el suficient espai per a 

allotjar els membres inferiors i per a permetre els canvis de 

postura en el transcurs de l’activitat. D’altra banda, en l’entorn del 

lloc ha d’existir espai suficient per a permetre l’accés de l’usuari al 

mateix sense dificultat, Així com perquè puga prendre seient i 

alçar-se amb facilitat segons les dimensions de la figura següent: 

b) Il·luminació: 

 Tipus: En el recinte on s’ubiquen els llocs de treball amb pantalles de visualització ha 

d’existir una il·luminació general, complementada si és necessari, per una altra localitzada 

d’ús individual. Si s’utilitzen fonts d’il·luminació individual complementària, estes no hauran 

de ser usades en les proximitats de la pantalla en el cas que produïsquen enlluernament 

directe o reflexions.  

 Nivell: Es recomana un nivell de 500 lux.  

 Ubicació del lloc i la pantalla: Este aspecte també s’ha tractat en el punt: 4.3.1.b - El 

control dels reflexos.  

11
5 

cm

 >
13

0 
cm

3000,00

3000,00

Minimo 2m2

< 2.5 m2
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 Es recomana que el lloc de treball s’oriente adequadament respecte a les finestres, a fi 

d’evitar els reflexos que s’originarien si la pantalles s’orientarà cap a elles o 

l’enlluernament que patiria l’usuari, si fóra este qui se situarà enfront de les mateixes. 

 Estes mesures poden ser complementades per mitjà de la utilització de cortines o 

persianes que amortisquen la llum, o per mitjà de mampares en les sales que 

disposen de finestres en més d’una paret. 

c) Calor i humitat: 

Es recomana que la temperatura operativa siga mantinguda dins del rang següent:  

 En època d’estiu ..................... 23º C a 26º C  

 En època d’hivern ................... 20º C a 24º C  

La sequedat dels ulls i mucoses es pot previndre mantenint la humitat relativa entre el 45 % i el 65 

% per a qualsevol de les temperatures compreses dins de tal rang.  

d) Emissions electromagnètiques: 

Entre els diversos tipus de pantalles de visualització existents actualment, les que empren tubs de 

rajos catòdics continuen sent les més utilitzades. És precisament en este tipus de pantalles on es 

planteja la preocupació sobre les radiacions emeses i els seus possibles efectes sobre els usuaris. 

En este tipus de pantalles es produïx una radiació ionitzen-te de baixa energia que és absorbida 

quasi per complet per la pròpia paret de vidre de la pantalla, de manera que la seua intensitat 

rarament supera la radiació natural de fons, a la que estem exposades totes les persones.  

Pel que fa a les radiacions òptiques que es produïxen en el fòsfor de la pantalla (ultra violeta, 

visible i infraroja), les seues intensitats són molt més xicotetes que els límits màxims considerats 

segurs per la comunitat científica internacional.  

En la mateixa situació es troben els camps electromagnètics de radiofreqüència produïts per estos 

dispositius, en tant que les intensitats dels camps elèctrics i magnètics de baixa freqüència són 

semblants a què es produïxen en els electrodomèstics. 

Les investigacions realitzades fins al moment en relació amb les pantalles que funcionen amb tubs 

de rajos catòdics, estan d’acord en què els nivells de radiació emesos es troben molt per davall 

dels límits que es consideren segurs. En tot cas, estes conclusions sempre estan subjectes a 

l’aparició de noves dades derivades de la investigació científica. 

4.3.9 Software 

a) Principis Generals: 
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El disseny dels programes afecta a l’interacció de l’usuari amb el seu equip. Ha d’afavorir 

l’eficiència en l’ús del sistema, evitar la càrrega mental innecessària, proporcionar informació a un 

ritme adequat, indicar els possibles errors i assistir a usuaris amb nivells diferents de competència. 

Deu plantejar el diàleg usuari-ordinador atenent als següents principis generals: 

 Adaptació a la tasca: perquè l’usuari la puga realitzar de forma eficaç i eficient. 

 Adaptació a l’usuari: possibilitat d’individualitzar el diàleg per a poder modificar-ho segons 

característiques, necessitats, preferències i limitacions de l’usuari. 

 Caràcter autodescriptiu: els passos a seguir i operacions a realitzar han de ser 

immediatament comprensible per mitjà de la informació que proporciona el programa, de 

forma automàtica o a petició de l’usuari. 

 Control per l’usuari: per a poder iniciar i controlar la direcció i el ritme de les accions. La 

velocitat de la interacció entre usuari i sistema no l’ha d’imposar este. 

 Conformitat amb les expectatives de l’usuari: el diàleg ha de ser coherent i d’acord amb el 

coneiximent de la tasca, formació i experiència de l’usuari. 

 Tolerància d’errors: el programa ha d’ajudar a l’usuari a previndre, detectar i corregir els 

errors. 

 Facilitat d’aprenentatge: ha de proporcionar mitjans, guies i estímuls a l’usuari durant la 

fase d’aprenentatge d’utilització del sistema. 

b) Presentació de la informació: 

El format i ritme de presentació haurà d’estar adaptat als operadors. 

El tipus de presentació de la informació afecta l’execució de les tasques, ja que influïx en la 

capacitat de l’usuari per a captar la informació visual i en la velocitat de resposta. 

Per a afavorir la percepció, la informació visual haurà de presentar les següents característiques: 

 Clara: presentar-se ràpidament i amb precisió. 

 Concisa: només ha de presentar-se la necessària per a desenvolupar la tasca. 

 Coherent: a la mateixa informació, la mateixa presentació en tota la aplicació. 

 Detectable: capacitat de captar l’atenció de l’usuari cap a la informació requerida. 

 Llegible: facilitat de lectura. 
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 Comprensible: el significat de la informació ha de ser intel·ligible, interpretable, 

recognoscible i no ambigu. 

c) Ajudes a l’usuari: 

Ha de desposar d’ajudes complementàries, que servisquen d’assistència a l’usuari, 

independentment que estes apareguen automàticament o sol·licitades per l’usuari. 

Tenen com objectiu millorar la interacció usuari-sistema al: 

 Afavorir l’ús eficient del sistema. 

 Evitar la càrrega innecessària. 

 Proporcionar als usuaris un mitjà de gestió d’errors. 

 Proporcionar assistència als usuaris amb diferents nivells de competència. 

4.3.10 Organització 

a) Canvi d’activitat: 

Sempre és convenient canviar de postura i/o activitat, diverses vegades, al llarg de la jornada 

laboral, canvis que seran més necessaris si la tasca comporta períodes de treball prolongats amb 

fortes demandes, circumstància que incrementa el risc de fatiga. 

Sempre que siga possible s’ha d’alternar el treball davant la pantalla amb altres tasques q que 

demanden un esforç diferent en quantitat i qualitat (visual, muscular, etc.), per exemple: atendre 

client i/o companys, arxiu, registre, atenció telefònica, etc. 

b) Pauses reglades: 

En aquells llocs amb ús intens de PV, sinó resulta possible adoptar les mesures anteriors, hauran 

d’establir-se pauses planificades. La duració i freqüència de les mateixes, vindrà determinada per 

les exigències concretes de cada tasca, encara que amb caràcter general es poden adoptar les 

següents recomanacions. 

 Realitzar pauses abans que aparega la fatiga. 

 Les pauses no han de produir un augment del ritme, ni anterior ni posterior a la 

mateixa, per a recuperar el temps emprat en les mateixes. 

 Recomanació d’instaurar, preferiblement, pauses curtes i freqüents que llargues 

i escasses. 

 Les pauses han de realitzar-se, si és possible, lluny del monitor amb el propòsit 

de relaxar la vista i possibilitar el canvi de postura. 

 Es recomana una pausa de 10 minuts cada 90 minuts de treball amb PV. 

 Si la tasca requerix gran atenció: 10 minuts cada 60 minuts. 
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 Si la tasca requerix poca atenció, es pot reduir la freqüència de les pauses, però 

mai menys d’una de 10 minuts cada 120 minuts de treball. 

 

5. RELACIÓ ENTRE CONFORT I PARÀMETRES DE DISSENY DEL LLOC 

CONSEQÜÈNCIES CAUSES POSSIBLES PARÀMETRE DE DISENY 

Molèsties en 
cames i peus 

 Mal reg sanguini. 
 Falta de mobilitat en 

membre inferior. 
 Compressió neurològica. 

 Profunditat del seient. 
 Alçaria del seient. 
 Espai lliure davall del seient i/o de la taula. 

Molèsties en cuixes  Sobre pressiones. 

 Alçaria i/o  
 Relleu i/o 
 Fermesa i/o  
 Inclinació del seient. 

Molèsties en les 
natges 

 Falta de mobilitat. 
 Postura inadequada. 

 Relleu i/o  
 Fermesa i/o  
 Profunditat i/o  
 Inclinació del seient. 

Molèsties Lumbars  Postures forçades i/o 
inadequades. 

 Alçaria taula-seient. 
 Respatler inadequat. 
 Inclinació i/o  
 Profunditat i/o  
 Fermesa del seient. 
 Col·locació de pantalla i/o teclat. 

Molèsties dorsals  Postures forçades i/o 
inadequades. 

 Respatler Alçaria taula-seient. 
 Profunditat del seient. 
 Col·locació de pantalla i/o teclat. 

Molèsties en 
muscles 

 Postures forçades i/o 
adequades.  

 Falta de suport per als 
braços. 

 Alçaria taula-cadira. 
 Carència de recalça braços. 
 Alçaria i/o separació dels recalça braços. 

Molèsties en coll 
 Hiperrotació de coll.  
 Hiperextensió de coll. 
 Hiperflexió de coll. 

 Alçaria taula-cadira. 
 Alçaria taula-pantalla. 
 Inclinació de la taula. 
 Ubicació pantalla-teclat. 

Molèsties oculars 

 Postures forçades.  
 Fatiga visual. 
 Reflexos. 
 Enlluernaments. 

 Alçaria taula-pantalla. 
 Ubicació pantalla-teclat. 
 Ubicació mesa-fonts de llum. 

Molèsties en 
canells i mans  Postures forçades. 

 Alçaria teclat. 
 Ratolí inadequat. 
 Distància del teclat al borde de la taula 

inadequada. 
 



 
INSTRUCCIÓ DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS IPRL.06 

EQUIPS DE TREBALL AMB PANTALLES DE VISUALITZACIÓ 
 

 
Revisió: 03 
Data: 2011/04 
Pàgina: 22 de 22 

6. BIBLIOGRAFIA 
 UNE-EN ISO 9241-8 

 UNE-EN ISO 9241 

 UNE-EN 60950 

 Ergo-Ibv. 

 Guia de Recomanacions per al disseny i Selecció de Mobiliari d’Oficina Ergonòmic. 

Institut de Biomecànica de València. 
Rosa Porcall i altres. 
València-1999. 

 Ergonomia 

Institut d’Higiene i Seguretat en el Treball 
Manuel Bestratén i altres. 
Barcelona-2003 

 Guia per al Disseny de Mobiliari Ergonòmic 

Institut de Biomeàánica de València. 
Carlos García i altres. 
València- 1992 

 NTP-139, 602, y 252 

Institut de Seguetat i Higiene en el Treball 

 Guía tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb 

Pantalles de visualització. 

Institut de Seguretat i Higiene en el Treball. 


	1.  OBJECTE
	2. NORMATIVA BÀSICA
	3. Definicions
	4. INSTRUCCIÓ
	4.1. RISCOS ASSOCIATS
	4.1.1 Fatiga visual
	4.1.2 Fatiga física
	4.1.3 Fatiga mental o psicològica

	4.2. CRITERIS PER A DETERMINAR LA CONDICIÓ DE TREBALLADOR USUARI DE PV
	4.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’EQUIP
	4.3.1 Pantalla
	4.3.2 Teclat
	4.3.3 Ratolí
	4.3.4 CPU
	4.3.5 Les superfícies de treball: taula i ala auxiliar
	4.3.6 Cadira de treball
	4.3.7 Un altre mobiliari
	4.3.8  Entorn de treball
	4.3.9 Software
	4.3.10 Organització


	5. Relació entre confort I parÀmetrEs de diSseNY del LLOC
	6.  BibliografIa

