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DECLARACIÓ D’ACTIVITATS          FOR/GEN/018 

Dades personals 

Nom: 1r Cognom: 2n Cognom: 

Telèfon de contacte: Adreça electrònica: 

Dades professionals 

☐    PDI   (Especifiqueu tipus) 

☐    PAS   (Especifiqueu categoria i plaça) 

☐    Investigador   (Especifiqueu any de doctorat) 

☐    Becaris de col·laboració1   (Especifiqueu tipus) 

Facultat / Centre: Departament / Servei / Unitat: 

Edifici / s: Ubicació habitual  (zona, pis, número de despatx, número de laboratori, ...): 

Altres possibles ubicacions (PCB, Hospitals, Centres d’investigació, ...): 

Dades de recerca 

Grup de recerca: Línia de recerca: 

Investigador principal del projecte: Projecte de recerca: 

Tasques: % Temps aproximat de dedicació  (considereu la situació habitual, calculada sobre un total del 100%) 

☐  Administració i gestió:                % 

☐  Docència en aula:             % 

☐  Docència en laboratoris de pràctiques:   % 

☐  Treball al laboratori:          % 

☐  Sortides de camp:      % 

☐  Recerca documental:   % 

☐  Treball al taller    % 

☐  Altres tasques       % 
(especifiqueu):    

1 Regulats pel RD 1493/11, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d’inclusió al Règim General 
de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació. 
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Breu descripció de tasques: 

Zones a les que accedeix o en les que desenvolupa les seves tasques: 

☐   Despatx / Oficina   

☐   Aulari  

☐     Laboratori/s   

☐   Unitat d’experimentació animal 

☐   Quiròfan/s  

☐   Instal·lació radiactiva 

☐   Sala de cultius  

☐   Càmara freda  

☐   Taller   

☐  Altres (especifiqueu):    

Identificació dels possibles factors de risc: 
En el cas que un apartat no us sigui d’aplicació, passeu a l’apartat següent. 

Marqueu en cada apartat les caselles que considereu que corresponen a la vostra feina habitual. 

Manipulació de productes químics: 
Classificació dels productes segons frases de perillositat (frases H) d’acord amb etiquetat GHS (Global Harmonized System) 

Productes químics: 
explosius (H200 – H201 – H202 – H203 – H204 – H205) 
inflamables (H220 – H221 – H222 – H223 – H224 – H225 – H226 – H227 – H228) 
comburents (H270 – H271 – H272) 
que reaccionen espontàniament  (H241 – H242) 
pirofòrics (H250 – H251 – H252) 
que en contacte amb aigua desprenen gasos inflamables (H260 – H261)  
corrosius per a metalls (H290) 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
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Identificació dels possibles factors de risc: 
En el cas que un apartat no us sigui d’aplicació, passeu a l’apartat següent. 

Marqueu en cada apartat les caselles que considereu que corresponen a la vostra feina habitual. 
Manipulació de productes químics: 
Classificació dels productes segons frases de perillositat (frases H) d’acord amb etiquetat GHS (Global Harmonized System) 

Productes químics dels quals desconeixeu la classificació 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
Productes químics cancerígens (H 350 - H351),  
Productes químics mutàgens (H340 - 341),   
Productes químics tòxics per a la reproducció (H360 - H361 - H362), 
Productes químics amb toxicitat aguda 1ó 2 i/o amb toxicitat específica en determinants òrgans (STOT 1) 

☐  Bromur d’etidi 
☐  Acrilamida 
☐    Hexà  
☐  Dicromat potàssic 

☐  Cloroform 
☐  Formaldehid 
☐    Fenol 
☐  Metanol 

☐  Altres: 

Productes químics amb toxicitat aguda 3 i/o amb toxicitat específica en determinats òrgans 
(STOT 2) (H301 - H310 - H311 - H330 - H331) 

☐  Tetròxid d’osmi 
☐  Fluorur sòdic 

☐  Clorur de bari 
☐  Altres: 

Productes químics sensibilitzants (H317 - H334),  
Productes químics irritants (H315 - H316 - H319 - H320 - H335), 
Productes químics amb toxicitat aguda 4 i/o toxicitat específica en determinats òrgans (STOT 3) 
(H302 - H303 - H305 - H312 - H313 - H332 - H333 - H336): 

☐  Acetonitril 
☐  Isopropanol 
☐    Àcid trifluoroacètic 

☐  Àcid oxàlic 
☐    Trietilamina 
☐  Xilè 

☐  Altres: 

Productes químics corrosius (H314 - H318) 

☐  Àcid nítric 
☐  Àcid sulfúric 
☐    Àcid acètic 

☐  Àcid fòrmic 
☐  Àcid fosfòric 
☐  Hidròxid sòdic 

☐    Altres: 

Gasos 

Gasos liquats Gasos tècnics en bombona Gasos tècnics en instal·lació 

☐  Nitrogen líquid 
☐  Heli líquid 
☐     
☐    

☐  Hidrogen 
☐  Diòxid de carboni 
☐    Oxigen 
☐     

☐  Aire comprimit 
☐  Nitrogen 
☐    Argó 
☐     
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Manipulació d’agents biològics:

Microorganismes: 

Grup de risc 1 
☐     
☐    

Grup de risc 2 
☐     
☐    

Grup de risc 3* 
☐     
☐     

Mostres de procedència humana / animal / vegetal  
Especifiqueu si són garantides o amb possibilitat d’algun tipus d’infecció:   

☐  Mostres de teixit 
☐    Cultius primaris 

☐  Hemoderivats 
☐  Fluids corporals 

☐  Altres: 

Manipulació d’animals de laboratori: 

Espècie animal: 

Activitat: 

☐   Inoculat ☐  No inoculat 

Agent inoculat:  

Espècie animal: 

Activitat: 

☐   Inoculat ☐  No inoculat 

Agent inoculat:  

Organismes modificats genèticament: 

Grup de risc 1 
☐     
☐    

Grup de risc 2 
☐     
☐     

Grup de risc 3* 
☐     
☐    

Classificació dels grups de risc biològic d’acord amb l’annex II del RD 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina. 

Gestió de residus: 

Tipologia de residus Activitat 
☐  Químics 
☐    Bioperillosos (sanitaris grup III) 
☐  Citotòxics (sanitaris grup IV) 
☐    Animals d’experimentació 

☐  Generació 

☐    Transport al magatzem del centre 
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Exposició a agents físics: 

Radiacions no ionitzants Radiacions ionitzants 

☐  Llums germicides  UV 

☐  Pantalles de visualització d’ADN 

☐    Radiació IR-A / IR-B / IR-C 

☐  Radiació làser classe 3A / 3B / 4 

☐    Camps electromagnètics estables (RMN) 
        Especifiqueu: 

☐  Camps electromagnètics variables 
        Especifiqueu: 

☐  Altres 
        Especifiqueu: 

☐ Equips de radiodiagnòstic mèdic dental (raigs X) 

☐ Equips de radiodiagnòstic mèdic amb finalitat 
       no mèdica (raigs X) 

☐   Equips de raigs X per equips de control de 
       processos i tècniques analítiques 

☐ Isòtops radiactius. Font encapsulada 

☐ Isòtops radiactius. Font no encapsulada 

☐  Altres 
        Especifiqueu: 

Factors de risc ergonòmics: 

☐  Manipulació de càrregues 
        Especifiqueu: 

☐  Posicions forçades 
        Especifiqueu:  

☐    Moviments amb elevada repetitivitat 
        Especifiqueu: 

☐ Treball amb ordinador més de 4h/dia ó 20 h/set 
 Especifiqueu: 

☐  Altes exigències visuals 
        Especifiqueu: 

☐    Altres: 
        Especifiqueu: 

Sortides de camp: 

☐  Museus, biblioteques o 
similars (sortides  urbanes) 

☐  Camp, muntanya (activitats 
assimilables a  excursions amb baix 
nivell de dificultat) 

☐    Alta muntanya (activitats amb 
cert nivell de dificultat i necessitat de 
material de muntanya) 

☐ Entorn de platja, riu, llac o 
similar  

☐ Mar, llac, riu o similar 
(requereix embarcació) 

☐   Mar, llac, riu o similar 
(requereix immersió) 

☐   Jaciments arqueològics 

☐    Expedicions a zones 
àrtiques  

☐    Expedicions a zones 
desèrtiques 

☐    Expedicions a zones 
boscoses equatorials o tropicals 

 ☐   Altres: 
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Equips de treball: 

Màquines i eines 
de taller 

☐  Serra 
☐    Trepant  
☐  Torn 
☐    Matxucadora 

☐  Eines elèctriques 
        portatils 
☐    Eines tallants / 
        punxants 

☐  

☐   

☐  

Equipament de 
laboratori 

☐  Bany ultrasons 
☐    Centrífuga 
☐  Autoclau 
☐    Dipòsits dewar 
☐  Equips RMN 
☐    Difractòmetre RX 
☐  Forn / mufla 
☐    Molins 

☐  Bunsen 
☐  Material de vidre 
☐    Material tallant /  
        punxant 
☐  Microscopi òptic 
☐    Microscopi electrònic 
☐  Micròtom 
☐    Ultramicròtom 

☐  

☐  . 

☐  

☐  

Tasques de 
gestió 

☐  Ordinador de sobretaula        ☐    Ordinador portàtil 

☐  Tauleta        ☐    Altres 

Equips de protecció col·lectiva: 

☐  Vitrina d’extracció de gasos 

☐  Vitrina de sobretaula 

☐    Cabina de bioseguretat 

☐    Cabina de fluxe laminar 

☐    Altres sistemes d’extracció: 

Equips de protecció individual: 

Guants protecció químics / 
biològic 

☐Làtex      ☐Vinil      ☐Nitril      ☐Neoprè      ☐PVC      ☐Altres 

Guants protecció tèrmica / 
mecànica 

☐Criogènia      ☐Radiació tèrmica      ☐Cuir o similar     ☐Altres 

Protecció ocular ☐Ulleres seguretat     ☐Pantalla facial     ☐Ulleres soldadura    ☐Altres 

Protecció respiratòria 
(màscares) 

☐Tipus quirúrgica    ☐Pols / partícules    ☐Gasos / vapors    ☐Altres     

Protecció auditiva i altres ☐Taps      ☐Auriculars      ☐Casc         ☐Botes      ☐Altres     
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Altres factors de risc detectats: 

☐  Soroll   

☐  Vibracions  

☐    Temperatura  

☐  Factors relacionats amb l’organització, contingut o execució  

☐  Viatges i participació en seminaris / congressos, etc.   

☐  Altres:  

Altres observacions: 

Faig constar que les dades aquí indicades són certes i em comprometo a notificar a l’OSSMA qualsevol 
modificació en la meva ubicació, tasques o activitats assenyalades 

Data Signatura del treballador 

Signatura electrònica 

http://www.ub.edu/ossma

	Texto3: 
	Texto16: 
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Texto17: 
	Texto15: 
	Texto29: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Menú desplegable4: [Declaració voluntària d'especial sensibilitat]
	Texto5: 
	Texto6: 
	Especifiqueu tipus8: 
	Especifiqueu categoria i plaça10: 
	Casilla de verificación11: Off
	Especifiqueu any de doctorat12: 
	Casilla de verificación13: Off
	Especifiqueu tipus14: 
	Texto18: 
	Altres possibles ubicacions PCB Hospitals Centres dinvestigació19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Casilla de verificación24: Off
	Texto25: 
	Casilla de verificación26: Off
	Texto27: 
	Casilla de verificación28: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Texto31: 
	Casilla de verificación32: Off
	Texto33: 
	Casilla de verificación34: Off
	Texto35: 
	Casilla de verificación36: Off
	Texto37: 
	Casilla de verificación38: Off
	Texto39: 
	Texto40: 
	Breu descripció de tasques41: 
	Casilla de verificación42: Off
	Texto43: 
	Casilla de verificación44: Off
	Texto45: 
	Casilla de verificación46: Off
	Texto47: 
	Casilla de verificación48: Off
	Texto49: 
	Casilla de verificación50: Off
	Texto51: 
	Casilla de verificación52: Off
	Texto53: 
	Casilla de verificación54: Off
	Texto55: 
	Casilla de verificación56: Off
	Texto57: 
	Casilla de verificación58: Off
	Texto59: 
	Casilla de verificación60: Off
	Texto61: 
	Casilla de verificación62: Off
	Texto63: 
	Casilla de verificación64: Off
	Texto65: 
	Casilla de verificación66: Off
	Texto67: 
	Casilla de verificación68: Off
	Texto69: 
	Casilla de verificación70: Off
	Texto71: 
	Casilla de verificación72: Off
	Texto73: 
	Casilla de verificación74: Off
	Texto75: 
	Casilla de verificación76: Off
	Texto77: 
	Casilla de verificación78: Off
	Texto79: 
	Casilla de verificación80: Off
	Texto81: 
	Casilla de verificación82: Off
	Texto83: 
	Casilla de verificación84: Off
	Texto85: 
	Casilla de verificación86: Off
	Casilla de verificación87: Off
	Casilla de verificación88: Off
	Casilla de verificación89: Off
	Casilla de verificación90: Off
	Casilla de verificación91: Off
	Casilla de verificación92: Off
	Casilla de verificación93: Off
	Casilla de verificación94: Off
	Texto95: 
	Texto96: 
	Texto97: 
	Texto98: 
	Texto99: 
	Casilla de verificación100: Off
	Casilla de verificación101: Off
	Casilla de verificación102: Off
	Casilla de verificación103: Off
	Texto104: 
	Texto105: 
	Texto106: 
	Casilla de verificación107: Off
	Casilla de verificación108: Off
	Casilla de verificación109: Off
	Casilla de verificación110: Off
	Casilla de verificación111: Off
	Casilla de verificación112: Off
	Casilla de verificación113: Off
	Texto114: 
	Texto115: 
	Texto116: 
	Texto117: 
	Texto118: 
	Casilla de verificación119: Off
	Casilla de verificación120: Off
	Casilla de verificación121: Off
	Casilla de verificación122: Off
	Casilla de verificación123: Off
	Casilla de verificación124: Off
	Casilla de verificación125: Off
	Texto126: 
	Texto127: 
	Texto128: 
	Texto129: 
	Texto130: 
	Casilla de verificación131: Off
	Casilla de verificación132: Off
	Casilla de verificación133: Off
	Casilla de verificación135: Off
	Texto134: 
	Texto136: 
	Casilla de verificación137: Off
	Casilla de verificación138: Off
	Casilla de verificación139: Off
	Casilla de verificación140: Off
	Texto141: 
	Casilla de verificación142: Off
	Casilla de verificación143: Off
	Casilla de verificación144: Off
	Casilla de verificación145: Off
	Texto146: 
	Casilla de verificación147: Off
	Casilla de verificación149: Off
	Texto148: 
	Texto150: 
	Casilla de verificación151: Off
	Texto152: 
	Casilla de verificación153: Off
	Texto154: 
	Casilla de verificación155: Off
	Texto156: 
	Casilla de verificación157: Off
	Texto158: 
	Casilla de verificación159: Off
	Texto160: 
	Casilla de verificación161: Off
	Texto162: 
	Casilla de verificación163: Off
	Texto164: 
	Casilla de verificación165: Off
	Texto166: 
	Casilla de verificación167: Off
	Texto168: 
	Texto169: 
	Texto170: 
	Casilla de verificación171: Off
	Casilla de verificación172: Off
	Texto173: 
	Texto174: 
	Texto175: 
	Casilla de verificación176: Off
	Casilla de verificación177: Off
	Texto178: 
	Casilla de verificación179: Off
	Texto180: 
	Casilla de verificación181: Off
	Texto182: 
	Casilla de verificación183: Off
	Texto184: 
	Casilla de verificación185: Off
	Texto186: 
	Casilla de verificación187: Off
	Texto188: 
	Texto190: 
	Casilla de verificación340: Off
	Casilla de verificación190: Off
	Casilla de verificación191: Off
	Casilla de verificación192: Off
	Casilla de verificación193: Off
	Casilla de verificación194: Off
	Casilla de verificación195: Off
	Casilla de verificación196: Off
	Casilla de verificación197: Off
	Casilla de verificación198: Off
	Casilla de verificación199: Off
	Casilla de verificación200: Off
	Casilla de verificación201: Off
	Texto202: 
	Casilla de verificación203: Off
	Texto204: 
	Casilla de verificación205: Off
	Casilla de verificación206: Off
	Casilla de verificación207: Off
	Casilla de verificación208: Off
	Casilla de verificación209: Off
	Casilla de verificación210: Off
	Texto211: 
	Casilla de verificación212: Off
	Texto213: 
	Casilla de verificación214: Off
	Texto215: 
	Casilla de verificación216: Off
	Texto217: 
	Casilla de verificación218: Off
	Texto219: 
	Casilla de verificación220: Off
	Texto221: 
	Casilla de verificación222: Off
	Texto223: 
	Casilla de verificación224: Off
	Casilla de verificación225: Off
	Casilla de verificación226: Off
	Casilla de verificación227: Off
	Casilla de verificación228: Off
	Casilla de verificación229: Off
	Casilla de verificación230: Off
	Casilla de verificación231: Off
	Casilla de verificación232: Off
	Casilla de verificación233: Off
	Casilla de verificación234: Off
	Texto235: 
	Casilla de verificación236: Off
	Casilla de verificación237: Off
	Casilla de verificación238: Off
	Casilla de verificación239: Off
	Casilla de verificación240: Off
	Casilla de verificación241: Off
	Casilla de verificación242: Off
	Texto243: 
	Casilla de verificación244: Off
	Texto245: 
	Casilla de verificación246: Off
	Texto247: 
	Casilla de verificación248: Off
	Casilla de verificación249: Off
	Casilla de verificación250: Off
	Casilla de verificación251: Off
	Casilla de verificación252: Off
	Casilla de verificación253: Off
	Casilla de verificación254: Off
	Casilla de verificación255: Off
	Casilla de verificación256: Off
	Casilla de verificación257: Off
	Casilla de verificación258: Off
	Casilla de verificación259: Off
	Casilla de verificación260: Off
	Casilla de verificación261: Off
	Casilla de verificación262: Off
	Casilla de verificación263: Off
	Texto264: 
	Casilla de verificación265: Off
	Texto266: 
	Casilla de verificación267: Off
	Texto268: 
	Casilla de verificación269: Off
	Texto270: 
	Casilla de verificación271: Off
	Casilla de verificación272: Off
	Casilla de verificación273: Off
	Casilla de verificación274: Off
	Texto275: 
	Casilla de verificación276: Off
	Casilla de verificación277: Off
	Casilla de verificación278: Off
	Casilla de verificación279: Off
	Casilla de verificación280: Off
	Texto281: 
	Casilla de verificación282: Off
	Casilla de verificación283: Off
	Casilla de verificación284: Off
	Casilla de verificación285: Off
	Casilla de verificación286: Off
	Casilla de verificación287: Off
	Texto288: 
	Casilla de verificación299: Off
	Casilla de verificación300: Off
	Casilla de verificación301: Off
	Casilla de verificación302: Off
	Casilla de verificación304: Off
	Casilla de verificación305: Off
	Casilla de verificación306: Off
	Casilla de verificación307: Off
	Texto308: 
	Casilla de verificación309: Off
	Casilla de verificación310: Off
	Casilla de verificación311: Off
	Casilla de verificación312: Off
	Texto303: 
	Casilla de verificación314: Off
	Casilla de verificación315: Off
	Casilla de verificación316: Off
	Casilla de verificación317: Off
	Casilla de verificación318: Off
	Texto319: 
	Casilla de verificación320: Off
	Texto321: 
	Casilla de verificación322: Off
	Texto323: 
	Casilla de verificación324: Off
	Texto325: 
	Casilla de verificación326: Off
	Texto327: 
	Casilla de verificación328: Off
	Texto329: 
	Casilla de verificación330: Off
	Texto331: 
	Altres observacions332: 
	Data333: 
	Signatura del treballador334: 
	Enviar336: 
	Texto313: 
	Botón400: 


