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Existeixen una sèrie de treballs que requereixen de l’ús de dos pantalles a la vegada per realitzar les tasques 
habituals durant la jornada laboral, com per exemple a la central de coordinació o personal de RRHH. Si bé és 
cert que disposar d’un segon monitor facilita la tasca en quant a controlar documents, imatges i dades, també 
hi ha altes exigències visuals i risc de lesions múscul-esquelètiques derivades de l’adquisició de postures 
forçades de l’esquena, sobretot a nivell cervical. 
 
La prevenció de riscos laborals té com a objectiu fonamental que la seguretat i la salut dels treballadors i de les 
treballadores no es vegin alterades per unes condicions inadequades dels llocs de treball. 
 
Aquest document recull les disposicions de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin 
pantalles de visualització de dades contemplades al Reial Decret 488/1997, la Guia Tècnica que el desenvolupa i 
les recomanacions obtingudes arrel d’un estudi de MC Mutual sobre la electromiografia de superfície en 
tasques amb 2 monitors. 
 
Així mateix, té com a finalitat donar a conèixer al personal del Sistema d’Emergències Mèdiques  quins factors 
de risc hi ha associats al treball amb aquest tipus d’equips i quines mesures s’han de prendre, per tal que 
aquest sigui el més segur i saludable possible.  
 

És important llegir i posar en pràctica les mesures que aquí es proposen,  

perquè prevenir és sempre la millor opció. 

 

QUI ES CONSIDERA USUARI DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES? 

1. Es considera personal usuari de PVD qui superi les 4 hores diàries d’utilització de l’ordinador o bé 20 
hores setmanals de treball efectiu amb els equips.  

2. En queda exclòs: Tota persona que la seva feina efectiva amb PVD sigui inferior a 2 hores diàries o bé 
10 hores setmanals.  

3. En determinades condicions, podrà ser considerat personal treballador usuari, el que treballi amb PVD 
entre 2 i 4 hores diàries (o bé entre 10 i 20 hores setmanals) de treball efectiu amb aquests equips, 
sempre i quan, dels següents requisits, se’n compleixin almenys 5:  

a. Dependre de l’equip amb PVD per realitzar la seva feina, no disposant fàcilment de mitjans 
alternatius per aconseguir els mateixos resultats. 

b. No poder decidir voluntàriament si utilitza o no l’equip amb PVD per realitzar la seva feina.  
c. Necessitar una formació o experiència específica en l’ús de l’equip, exigida per l’empresa, per 

realitzar la seva feina.  
d. Utilitzar habitualment equips amb PVD durant períodes continuats d’una hora o més.  
e. Utilitzar equips amb PVD diàriament, o gairebé diàriament, durant períodes continuats d’una 

hora o més.  
f. Que l’obtenció ràpida d’informació per part de l’usuari a través de la pantalla sigui un requisit 

important de la feina.  
g. Que les necessitats de la tasca exigeixin un nivell alt d’atenció per part de l’usuari; per 

exemple, degut a que les conseqüències d’una errada puguin ser crítiques. 
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RISCOS  

1. Fatiga visual: Ve provocada pels següents factors:  

a. Nivell d’il·luminació del punt de treball.  
b. Reflexes en la pantalla. 
c. Manca de nitidesa en els caràcters de la pantalla.  
d. Efectes dels contrastos forts sobre la retina.  
e. Manca de qualitat en la presentació de la informació en la pantalla.  
f. Contrast (relació entre la llum emesa per dues superfícies) entre els objectes a manipular i 

l’entorn. 
g. Disposició de les lluminàries. 

 
2. Trastorns múscul-esquelètics: Poden venir provocades com a conseqüència de:  

a. Excessiva inclinació del cap (> 30º produeix molèsties): provoca sobrecàrrega en la flexió del coll i 
dolors musculars en aquest.  

b. Inclinació del tronc cap a davant sense que existeixi recolzament en el suport ni dels avantbraços 
a la taula: això origina una pressió intervertebral en la zona lumbar que podria ser causa d’un 
procés degeneratiu de la columna en aquesta zona.  

c. Rotació lateral del cap (> 20º provoca mals de clatell i espatlles).  
d. La flexió excessiva de la mà respecte a l’eix de l’avantbraç: pot originar trastorns en els 

avantbraços.  
e. La inclinació del fèmur cap a avall: pot causar una major pressió de la cadira sobre la cara 

posterior de la cuixa, originant una pitjor circulació sanguínia en les cames. 
 

3. Càrrega mental: Una mala organització del treball, l'excés de treball en temps o intensitat i la manca 
de control sobre les condicions de treball incrementen els nivells d'estrès. El resultat sol ser un 
empitjorament de l'estat de salut i l'aparició de problemes de salut relacionats amb l'estrès: depressió, 
ansietat, canvis en el comportament, mals de cap, fatiga, etc. 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Les mesures de prevenció en l’àmbit visual es basen en els aspectes que poden influir en la visió. 
 

• Distància a les pantalles: Per llegir o 
escriure, el material de treball ha d’estar a 
35-40 cm. La distància entre els ulls i la 
pantalla no ha de ser inferior a 55 cm. Es 
pot prendre com a referència la distància 
de la tercera falange del dit índex fins al 
colze (equival al número de calçat en 
centímetres). Aquesta distància, específica 
per a cada subjecte, l’obtindrem aplicant la 
típica expressió “clavar els colzes” en una 
taula i recolzant la barbeta sobre les mans. 
 

  
 

• Posició de les pantalles: La col·locació correcta de l’ordinador pot evitar una gran part dels 
problemes posturals associats a tasques informàtiques. Cal col·locar les pantalles en la posició lo 
més centrada possible en relació al treballador, de tal manera que l’angle màxim de gir del cap 
sigui 35º. La recerca bibliogràfica recomana que quan ambdues pantalles s’utilitzin per igual, s’han 
d’ubicar davant del treballador centrades, lo ´més juntes possibles i  
 

 
 
Quan una pantalla es faci servir més que l’altre, s’aconsella que aquesta es col·loqui davant del 
treballador i el monitor secundari, angulat cap al costat esquerre o dret, dependent de la 
dominància motriu, El monitor serà contra lateral a la mà amb la que fem servir el ratolí. 
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• Mida de les lletres: Òbviament, com més petites siguin les lletres, més sobreesforcem el 
mecanisme d’enfocament dels ulls. Caldrà ajustar la mida de les lletres a les nostres necessitats. 
 

• Resolució de les lletres: La resolució normal de la font (lletres) és de 96 ppp (punts per polzada) 
que coincideix aproximadament amb la vista real del paper imprès. Amb aquest ajust passem de 69 
a 120 ppp, que fa que totes les fonts siguin més grans. És com posar una lupa a la pantalla, però 
només per a les lletres, no per als gràfics. 
 

• Il·luminació de la pantalla: la pantalla és una font de llum directa cap a l’ull, però, a més, li 
demanem a l’ull que obtingui un grau de nitidesa que ens permeti veure les lletres petites. Això per 
si sol no provocaria fatiga visual, però pot ajudar, junt amb altres factors com els que hem vist 
abans, a tenir simptomatologia de fatiga visual. Cal ajustar/reduir la il·luminació de les pantalles a 
les nostres necessitats. 
 

• Postura de treball: S’ha d’adoptar una postura recta relaxada, recolzant els peus a terra o en un 
reposapeus, el cos recte i el cap lleugerament inclinat cap avall. Els ulls han de quedar a la mateixa 
distància de l’objecte una mica per sota de l’altura de l’ull, document, etc. que es llegeix, es mira, 
etc.   

• Sequedat ocular. Quan estem concentrats en una tasca visual (lectura, ordinador, etc.) sense 
adonar-nos-en, parpellegem menys. En disminuir el parpelleig, es produeix un quadre d’ull sec que 
provoca fatiga visual. La llàgrima no és estable en l’ull. Passats 10-20 segons, la llàgrima es trenca i 
es formen zones de sequedat. Per tant, cal reposar-la contínuament, obrint i tancant els ulls. El 
parpelleig “escombra” la superfície de l’ull, i en obrir els ulls es reposa de nou la pel·lícula 
llagrimall.  
 
Per tant, necessitem parpellejar diverses vegades per minut perquè l’ull no ens quedi sec. Una 
excepció és quan dormim: com que tenim els ulls tancats, la llàgrima no s’evapora ni es trenca, per 
tant, en principi no hi ha problemes de sequedat. 
 

• Obertura de les parpelles: Recordem que com més oberts tinguem els ulls, més llàgrima s’evapora. 
L’ull sec és una de les causes de fatiga visual. Es recomana que la pantalla es col·loqui lleugerament 
per sota de la línia dels ulls, per disminuir el grau d’obertura dels ulls i, per tant, l’evaporació de la 
llàgrima. 
 

• Pauses visuals: Convé fer descansos perquè l’ull descansi de l’esforç d’acomodar-se per mirar de 
prop. Es recomana fer 1 minut de descans cada 15 minuts i fer exercicis d’acomodació visual. N’hi 
ha prou de mirar de tant en tant de lluny i intentar-hi veure els detalls d’un objecte de forma 
nítida. 

 
Es recomana que les pauses: 

o S’han de fer abans de sentir fatiga.  
o Les pauses no s’han de recuperar augmentant, per exemple, el ritme de treball durant els 

períodes d’activitat.  
o Són més eficaces les pauses breus i freqüents que fer-ne de llargues i poques. 
o Sempre que sigui possible, aquestes pauses s’han de fer lluny de la pantalla i han de 

permetre que el treballador relaxi la vista, canviï de postura , camini 
una mica, etc. 
 

Així permetem flexibilitzar els músculs oculars que d'altra manera estarien bloquejats sempre a la mateixa distància 


