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INFORME D’ACCIDENT I INCIDENT

DESCRIPCIÓ:

Una alumna estava fent feina en la vitrina de gasos junt amb un tècnic de laboratori. El llum de la vitrina 
s’havia espatllat dos dies abans, i com hi havia poca llum per fer feina, l’alumna va intentar activar el llum 
des del quadre elèctric de la vitrina. Aquesta vitrina és molt antiga i el quadre elèctric té parts metàl·liques 
desprotegides que poden estar en tensió, de forma que possiblement l’alumna va tocar accidentalment una 
part en tensió i va rebre una forta descàrrega elèctrica.

El tècnic de laboratori la va acompanyar al Servei Mèdic de la UIB, i posteriorment va anar a l’hospital, on li 
varen fer les proves pertinents per comprovar que no hi havia cap lesió al teixit cardíac ni cap altre 
alteració cardíaca derivada de l’electrocució.

Cal destacar que hi ha 20 vitrines com aquesta en tot l’edifici, i el quadre elèctric és accessible a tothom.

FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:
Contacte elèctric
LESIONS PERSONALS:
Cremada lleu en el punt d’entrada d’electricitat. Al dia 
següent es va incorporar a la feina.

DANYS MATERIALS:
Cap

VALORACIÓ DEL RISC:              GREU                     MODERAT                        LLEU

MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR: RESPONSABLE DATA 
PREVISTA

DATA 
REAL 

PRESSUPOST 
APROXIMAT

Instal·lar un pany amb clau i posar senyal de risc elèctric 
en les 20 vitrines antigues que hi ha a l’edifici.

Manteniment 
(ELYO)

1 mes Senya-
litzat

Recordar al personal que no ha d’intentar reparar els 
aparells espatllats, aquesta tasca és exclusiva del servei 
tècnic de l’aparell o del servei de manteniment de la UIB 
(enviar aquest informe a tot el personal de Química).

Tot el 
personal

-- -- --

EMISSOR DE L’INFORME:

Santiago Hernández
Servei de Prevenció
31/07/2008

Vistiplau PRESIDENT DEL 
COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT:
--

Vistiplau SERVEI DE 
PREVENCIÓ:
--

INFORME Núm.:

11/2008

REGISTRE FOTOGRÀFIC: 

Part metàl·lica desprotegida

S’HA DISTRIBUÏT CÒPIA DE L’INFORME A LES SEGÜENTS PERSONES:
- Directora del Departament de Química.
- Responsable del grup de recerca.
- Membres del Comitè de Seguretat i Salut de la UIB.
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