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RESUM 
 
El següent treball Final de Grau el podríem dividir en dos espais: en primer lloc consisteix en 

un marc conceptual i/o teòric de la lipoatròfia semicircular. En segon lloc, a partir del 

protocol redactat per la Generalitat de Catalunya, es fa una aplicació d'aquest a quatre 

edificis que formen part de l’ Universitat Politècnica de Catalunya, proposant solucions de 

millora. Finalment, aporta una proposta de futur per prevenció d'aquesta malaltia i poder 

eradicar-la. 

 

El primer espai, es on es parla i s’explica aquesta nova malaltia. Per començar, es situa els 

orígens d’aquesta afecció. Tot seguit, exposa el signes i símptomes que comporta veure’s 

afectat per aquesta patologia, mostrant també les causes i mesures preventives per evitar 

els riscos de patir algun indici de lipoatròfia semicircular. 

Per acabar aquesta primera part, indica casos que s’han estudiat en edificis afectats a 

Espanya a partir del 2007. 

 

En segon lloc aquest projecte de Final de Grau, mostra un estudi realitzat a quatre edificis de 

l’ Universitat Politècnica de Catalunya, principalment a les seves biblioteques, encara que, a 

l’ EPSEB s’ha fet una investigació més acorada, ja que més parts del edifici han estat 

analitzades, com són la sala d’ordinadors i els despatxos de segon cicle. 

Aquest estudi consta de tres parts; un assaig del protocol segons aspectes visuals, obtenció 

de mesures puntuals matí i tarda d’humitat relativa i camp electromagnètic i per últim 

obtenció de mesures en continu d’humitat relativa durant un període d’una hora. 

A partir de les dades extretes del estudi realitzat, s’han obtingut unes conclusions de cada 

edifici, podent aproximar si hi ha risc d’una possible detecció de la malaltia. 

Finalment, és fa una valoració del Protocol de la Generalitat sobre la Lipoatròfia Semicircular 

amb el qual s’ha treballat.  
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1. INTRODUCCIÓ 

El terme aire interior, al qual ens és un dels temes importants d’aquest projecte, sol aplicar-

se a ambients d'interior no industrials: edificis d'oficines, edificis públics(col · legis, hospitals, 

teatres, restaurants, biblioteques etc.) i habitatges particulars. 

La qualitat ambiental en edificis és pertorbada de manera constant per la interacció d'agents 

físics (com la temperatura, el vent, la radiació solar, sorolls, etc.), químics (com a substàncies 

i / o compostos orgànics i inorgànics) i biològics, produint diversos efectes i conseqüències 

sobre les persones, el medi físic-natural i els edificis. Així mateix, els elevats índexs de 

contaminació ambiental són una amenaça constant que deteriora el medi ambient fins a 

convertir-lo en no apte per el desenvolupament de certes activitats i perillós per a la vida de 

les persones i altres éssers vius. 

En l'última dècada, hi ha hagut un increment significatiu en les inquietuds socials sobre 

consultes relatives a la qualitat d'ambients interiors en edificis. 

El 1980, les auditories per avaluar ambients interiors d'oficina només representaven el 8% 

del total d'auditories ambientals per a investigacions. El 1990, el percentatge s'elevava ja al 

38% del total. Des de 1990, les auditoria han estat el 52% de tots les referides a auditories 

mediambientals.  

Els investigadors han trobat problemes en la qualitat d’aire interior causats per deficiències 

en els sistemes de ventilació, mobiliari i element de decoració, gasos emesos per materials a 

l'oficina i equip mecànic, fum de tabac, contaminació microbiològica, i contaminació en l'aire 

exterior. 

El tema d’aquest projecte és una malaltia causada principalment per defieciencies en la 

qualitat d’aire interior, a part, d’altres mancances en quant el mobiliari i elements d’ 

ofcicina. 

Aleshores afirmem que, una bona qualitat d'aire interior ha d’ evitar-nos problemes de salut 

i/o d’ incomoditat. Ja que, una gran quantitat de símptomes i problemes poden ser fàcilment 

evitats si es prenen les mesures adequades, bé sigui realitzant una auditoria i solucionar els 

problemes trobats amb ajuda de professionals, o bé realitzant un bon disseny des de la fase 

de projecte, el que evitaria l'aparició d'aquests problemes de qualitat ambiental interior. 
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2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

L'objectiu d'aquest treball és abstreure conclusions dels estudis fets en edificis de l’ UPC, 

sobre la nova malaltía de lipoatròfia semicircular, i corroborar que els treballadors i 

estudiants no estan treballant amb condicions ambientals interiors perilloses per patir-la.  

Aquesta es desenvolupa a Espanya des de l'any 2007, es caracteritza per un trastorn del 

greix subcutani que se sol manifestar amb un enfonsament en la cara anterior i lateral de les 

cuixes, avantbraços i natges. És conseqüència de llocs de treball amb nivells d'humitat 

relativa inferiors al 50%, contacte amb mobiliari metàl•lic, camps electromagnètics i 

electricitat estàtica creada per l'accés de cablejat no protegit. 
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3. MARC TEÒRIC 

La lipoatròfia semicircular (LS) correspon a una atròfia del teixit adipós situat en el teixit 

subcutani, que ha estat descrita en diferents localitzacions com a les cuixes, avantbraços o 

abdomen, i rarament als turmells (Figura 3.1, 3.2 i 3.3). 

Es caracteritza per depressions circulars en banda, situades més freqüentment en la 

semicircumferència anterolateral de la cuixa, unilaterals o bilaterals. No afecta a teixits 

suprajacents i infrajacents com a pell i músculs, en la gran majoria dels casos no produeix 

símptomes, encara que alguns casos presenta pesades de cames i fatiga. La seva evolució 

clínica és benigna, no produeix seqüeles i els casos remeten en un període de mesos a anys, 

en cessar l'exposició als factors de risc identificats. 

 

 

 

3.1. Antecedents 

La Lipoatròfia semicircular va ser descrita inicialment per dos metges alemanys, 

Gschwandtner i Münzberger, en Innsbruck, al 1974. Van relacionar per primer cop la 

lipoatròfia semicircular de tres pacients amb condicions presents en els edificis on 

treballaven. Posteriorment, en el 1981, dos dermatòlegs del St. Batholomew’s Hospital, a 

Anglaterra, van publicar un estudi amb observacions similars en el British Journal of 

Dermatology. Es a partir del 1995 quan es comencen a publicar més casos sobre aquesta 

patologia en diferents països europeus incloent França, Itàlia, Anglaterra y països Baixos. Es 

va detectar un brot de 1300 casos en treballadors d'un banc a Bèlgica, KBC Bank & Insurance 

Group, aquest és el més extens en quan al número de casos que s’han detectat fins a dia 

d’avui a tot el món. 

             Font: Dimson et al (2006) 

Figura 3.1 Lipoatròfia Semicircular 

als turmells 

 

Font: Sardana et al (2007) 

Figura 3.2 Lipoatròfia 

Semicircular al gluti 

 

            Font: Sardana et al (2007) 

Figura 3.3 Lipoatròfia 

Semicircular al bassó 
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En el abril del 2007 es van detectar els primers 1137 casos de LS en diferents oficines de 

empreses a Catalunya (Gas Natural, La Caixa y Agbar entre altres), a partir dels quals s'inicien 

les actuacions d'estudi, seguiment i control per part de l'administració laboral i sanitària, 

amb l'objectiu d'investigar els factors d'exposició que podien influir en el desenvolupament 

de la lesió i proposar les mesures preventives i correctores en els centres de treball (Úbeda 

et al., 2011; Rodríguez et al., 2008). 

L’aparició de la LS majoritàriament es produeix en circumstancies laborals.  Ha sigut causada 

per treballs en oficines d’edificis nous amb sistema de ventilació tancats i amb climatització 

artificial, en el que els treballadors afectats ocupen un lloc de treball amb taules amb extens 

equipament elèctric i abundant cablejat. També pot causar-la l’ús de roba compressiva. (Diaz 

et al., 2010; Ortega et al., 2009; Rodríguez i Madrid, 2008; Reinoso et al., 2010). 

3.2. Signes i símptomes 

La lesió mesura de 5 a 20 cm de llarg, 2 d’ample i de 1 a 5 mm de profunditat (imatge  3). Te 

forma semicircular, i es situa a la zona anterior i lateral de la cuixa, avantbraços, abdomen, 

gluti i turmells. Aquestes bandes normalment són visibles a simple vista, encara que en 

algunes ocasions no ho són, però si són palpables. 

La pell i el teixit muscular del voltant de la lesió no mostren cap signe de inflamació, ni picor, 

ni canvi de color o afecció alguna. Altres estudis complementaris com radiològics o 

electrofisiològics són habitualment normals i les característiques histopatològiques són 

inespecífiques, només mostren una pèrdua total o parcial del teixit greixos, que és substituït 

per fibres de col·lagen. 

En alguns casos va acompanyat del símptoma pesades de cames i fatiga.   Es situa a 72 cm 

del terra, coincidint amb l’altura de la taula (figura 3.4 i 3.5). (Reinoso et al., 2010; Ortega et 

al., 2009; Macià i Juanola, 2009; Zafra et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Font:  www.websindical.com 

Figura 3.5 Mesures de la lesió. 2cm d’ample i 15cm 

de llarg 

 

 

     Font:  Calduch y Panades (2013) 

Figura 3.4 Situació lesió 

 

http://www.websindical.com/
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3.3. Causes 

En els edificis on es produeixen els casos de la LS tenen una sèrie de factors comuns en 

relació a les instal·lacions generals del edifici, el mobiliari i els equips de treball. 

En relació a les instal·lacions generals del edifici, un dels factors comuns es el sistema de 

ventilació i climatització. Tots els edificis disposen de un sistema de climatització, alguns a 

més disposen de ventilació natural a través de finestres, encara que l’entrada d’aire del 

exterior de forma natural es pràcticament nul·la. Probablement pel manteniment de la 

temperatura interior. En conseqüència, es considera que la influència de l’aire exterior es 

mínima. En la majoria dels edificis, el sistema no permet la modificació del percentatge de la 

humitat relativa del aire. 

Els centres amb major incidència de casos corresponen a edificis nous, rehabilitats o amb 

canvis de mobiliari; no obstant això s'han descrit casos en edificis en els quals no s'havia 

realitzat cap modificació. Alguns d'ells disposen de terres tècnics, és a dir, terres per sota 

dels quals discorre tota la instal·lació elèctrica. També, el tipus d’acabats dels terres 

predominen les moquetes tractades electroestaticament, i altres tipus d’acabats ceràmics, 

metàl·lics o plàstics, tots ells amb nivells de resistivitat superficial considerats dissipatius de 

càrregues electrostàtiques. 

Respecte al mobiliari, tots els llocs de treball disposen de taules d'altura compresa entre 72 i 

73 cm. El material de la superfície és divers, encara que s'ha detectat un elevat número de 

casos en treballadors amb taules de resina fenòlica, material més conductiu (resistivitat 

superficial d’ aproximadament 10Ω) que altres materials com de fibra de densitat mitja i 

conglomerats. 

La majoria de taules de treball tenen l'estructura de tipus metàl·lic així com d'un suport 

també metàl·lic per a la recollida del cablejat elèctric de tots els equips de treball que 

utilitzen. L'espessor de la vora de la superfície és variable i pot oscil·lar des d'un mínim de 3 a 

5 mm, fins a un màxim de 20 mm. La forma de la vora va des de formes en angle recte a 

formes arrodonides. 

Totes les cadires de treball disposen d'una estructura metàl·lica interior i de revestiments 

exteriors de materials plàstics i teixits sintètics i totes elles amb comportaments aïllants. En 

relació als equips de treball utilitzats, en tots els centres disposen d'un equip informàtic 

estàndard, que la seva CPU es troba damunt de la taula o en un suport metàl·lic sota la 

mateixa. En alguns casos es disposa d'equipament informàtic portàtil, PDA, calculadores i 

telèfons mòbils. Les impressores es troben en alguns casos en el lloc de treball i en altres 

casos centralitzats a una altra zona. 

És a dir, es considera que paràmetres com el percentatge d'humitat relativa, la intensitat de 

camp elèctric i de camp magnètic, i les tensions electrostàtiques, podrien ser determinants 

en l'aparició de la LS. 
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• Condicions termo-higromètriques:  percentatge d'humitat relativa. 

Les dades disponibles confirmen que tots els centres de treball han estat durant algun 

període de temps indeterminat a nivells de humitat relativa de l'ordre del 30%. 

D'acord a l'establert en l'annex 3, apartat 3 b) del RD 486/1997, de 14 d'abril, sobre 

disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball, la humitat relativa ha d'estar 

compresa entre el 30% i el 70%, excepte en els locals on existeixin riscos per electricitat 

estàtica en els quals el límit inferior serà del 50%. 

Paral·lelament, el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis RITE (RD 1027/2007, de 

20 juliol) estableix criteris d'humitat relativa confortables per a treballs amb activitat 

metabòlica sedentària: per al període d'hivern entre el 40 i 50%, i per el període d’estiu 

entre el 45 i 60%. 

• Camps electromagnètics: intensitat de camp elèctric i de camp magnètic. 

                                        

Sota les taules de treball estudiades, a la freqüència de xarxa de 50 Hz amb tot l'equipament 

de treball en funcionament, s'obtenen valors que oscil·len entre els mínims i màxims que 

s'indiquen en la Taula 3.1. 

 

INTENSITAT CAMP ELÈCTRIC. E (V/m) INTENSITAT CAMP MAGNÈTIC. H (µT) 

249-78,1 0,77-0,03 

Taula 3.1. Intensitat de camps elèctric i magnètic  

Dels resultats obtinguts es destaquen nivells d'intensitat de camp elèctric i camp magnètic 

més elevats en taules on l'estructura de les quals es metàl·lica i no disposen de presa de 

terra. No obstant això, tots els nivells obtinguts es consideren molt habituals en aquests 

entorns de treball i els valors són molt baixos en relació al que estableix la Directiva 

2004/40/CE23, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos 

derivats dels agents físics (camps electromagnètics).  

Aquests valors s'estableixen en funció de la freqüència, que a 50 Hz són els que s'indiquen 

en la Taula 3.2. 

 

 

 

Taula 3.2. Intensitat de camps elèctric i magnètic 

 

 

 

 

  

INTENSITAT CAMP ELÈCTRIC. E (V/m) INTENSITAT CAMP MAGNÈTIC. H (µT) 

10.000 500 
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•Càrregues electrostàtiques: 

Les obtingudes han consistit en estudiar el comportament de les persones quant a 

l'acumulació de càrrega electrostàtica, entenent que les operacions habituals de generació 

de càrrega per fricció: aixecar-se de la cadira i caminar. 

 

El paràmetre que permet quantificar la intensitat de la descàrrega electrostàtica és la tensió 

electrostàtica. Per a la determinació d'aquest paràmetre intervenen diversos factors, entre 

els quals cal destacar: la humitat relativa, el vestuari, el material de les soles de les sabates, 

els revestiments dels terres i/o de les cadires, la forma de caminar i la capacitància 

individual, és a dir, la capacitat que té el cos humà per acumular càrrega. 

 

Resumint,  la causa de la LS ve causada per acumulació de cargues electrostàtiques en els 

objectes com els equips de treballs que generen descarregues entre el fregament de les 

cuixes que expliquen l’activació dels macròfags i la seva producció de citoquines que 

destrueixen els adipòcits.  

Per un altre costat, els camps electromagnètics generats per part del cablejat i aparells 

instal·lats en el entorn del treball poden ser absorbits per les estructures metàl·liques de les 

taules, descarregant-se al entrar en contacte un cos amb elles (Figura 3.6). Per últim, les 

mesures del camp elèctric alterades pel cablejat de les taules i sistemes de climatització amb 

baixa humitat relativa contribueixen a la presencia de alts nivells de energia electrostàtica 

(Rodriguez i Madrid, 2008; Úbeda et al. 2011; Macià i Juanola, 2009; Ortega et al. 2009; 

Cuevas et al. 2008; Pérez et al. 2010; Apellániz, 2007). 

  

 

Font:  Calduch y Panades (2013)  

Figura 3.6 Mobiliari carregat electrostaticament amb contacte d’un cos 
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3.4. Estudis realitzats a pacients. 

Molts autors han estudiat diferents casos en varies oficines de l’Estat Espanyol i la seva 

prevalença s'ha establert en 25 - 75% en treballadors d'oficina, sent més freqüent en dones , 

un 93 – 97% en els casos estudiats, en la tercera o quarta dècada de la vida. Encara que no 

és exclusiva del sexe femení. 

Cuevas et al. (2008), van fer un estudi amb treballadors que procedien d’edificis altament 

tecnificats, amb les mateixes condicions de treball, la majoria d’hores de la jornada laboral 

eren realitzades en taules i escriptoris amb dispositius electrònics. A tots aquests pacients 

se’ls hi va efectuar una historia clínica completa, i a més a més, ecografia de la zona 

lesionada i una analítica amb hematologia, bioquímica, enzimes, reactants de fase aguda i 

marcadors de malalties autoimmunes. 

De 45 casos estudiats, finalment un 75% van ser diagnosticats LS, i una nombrosa majoria de 

casos es van donar en dones (93%). En quan a la localització, tots els casos menys dos d’ells 

es situava a la cuixa de forma uni o bilateral; les dos excepcions patien la LS, un en un braç i 

cuixa homolateral i l’altre en la regió del glutis (amb freqüència s’ assentava al canto de la 

taula). Les característiques de la lesió venen definides per trobar-se en una altura del terra 

que oscil·la entre un 62 i 84 cm. L’altura de 72 cm es considera estàndard en taules i altre 

mobiliari d’escriptori d’oficines. (Figura 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amplada mostrava un rang entre 10 i 45 mm. Però el 90% eren entre 10 i 20 mm. 

En quant a la longitud, el rang era entre 30 i 180 mm. (Figura 3.8). 

 

39% 

36% 

25% >72 cm (39%)

72 cm (36%)

<72 cm (25%)

Font: Cuevas et al. (2008)  

Figura 3.7 Distància perpendicular lesió-terra 
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A la revisió als 3 mesos, casi un 75% dels casos tenen evolució a la recuperació, mostrant una 

remissió completa un 43,3%, remissió parcial un 30,4%, i no van mostrar canvis un 26,6%. 

(Figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortega et al. (2009), un any més tard efectuen un estudi a treballadors amb les mateixes 

característiques, obtenint uns resultats molt idèntics. 

Dels 93 casos estudiats, 62 (66,67%), finalment se’ls hi va diagnosticar  lipoatròfia 

semicircular. 

Una aclaparant majoria de casos es va donar en dones (96,7%) sense diferències 

significatives per rangs d'edat. Quant a la localització, tots els casos se situaven en les cuixes 

de forma uni o bilateral, un en un braç a més de la cuixa homolateral, un en tots dos braços i 

l'altre en regió glútia (atribuït al fet que la pacient amb freqüència es semi recolzava en la 

21% 

54% 

25% >130 mm (21%)

30 a 80 mm (54%)

80 a 130 mm (25 %)

Sense 
evolució; 

26,2 

Remissió 
parcial; 30,4 

Remissió 
completa; 

43,4 

0 20 40 60

nº persones (%)

Font: Cuevas et al. (2008)  

Figura 3.8 Longitud de la lesió 

 

Font: Cuevas et al. (2008) 

Figura 3.9 Evolució als 3 mesos 
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vora de la taula). Les característiques de la lesió vénen definides per trobar-se a una altura 

del terra que oscil·la entre 51 i 84 cm amb una mitjana de 69 cm (Figura 3.10). 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

En quan a la longitud de la lesió (Figura 3.11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la revisió als 3 mesos, els resultats van ser els mateixos que l’estudi de Cuevas et al 2008. 

Un 75% dels casos tenen evolució a la recuperació, mostrant remissió completa un 43,4 % i 

remissió parcial un 30,4 %. No van mostrar canvis un 26,2 %.  

Rodríguez i Madrid (2009), ens mostren un altre estudi a 148 treballadors en 27 empreses de 

Catalunya. Els 148 casos inclosos en l'estudi van ser sotmesos al mateix protocol clínic, 

incloent anamnesi clínica i laboral amb la utilització del qüestionari elaborat per l'Agència de 

Salut Pública de Barcelona i el Departament de Treball i Salut de la Generalitat de Catalunya. 

8% 5% 

35% 52% 

110-140 mm (8%)

150-180 mm (5%)

20-50 mm (35 %)

60-100 mm (52%)

23% 

54% 

23% >74 cm (23%)

70-74 cm (54%)

<70 cm (23%)

Font: Ortega et al. (2009) 

Figura 3.11 Longitud de la lesió 

 

Font: Ortega et al. (2009)  

Figura 3.10 Distància perpendicular lesió-terra 
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Els resultats obtinguts ressalten que la majoria de casos són dones, sent molt baix el nombre 

de homes afectats (n=9). El grup d'edat predominant en tots dos sexes és el de 31 a 40 anys. 

Quant a l'Índex de Massa Corporal (IMC), la majoria de les dones (74%) van presentar 

situació de un pes normal (IMC entre 18,5 i 24,9) mentre que els homes predominava  l'estat 

de sobrepès i obesitat (IMC per sobre de 25, 67%. Quant als llocs de treball predominen els 

treballadors de oficines (n=144, 97%). (Taula 3.3) 

 n % 

TOTAL 148 100 

Homes 9 6.1 

Dones 139 93.9 

EDAT   

18-30 33 22.3 

31-40 68 45.9 

41-50 32 21.6 

51-60 14 9.5 

>60 1 0.7 

ÍNDEX MASSA CORPORAL   

18.5-19.9 21 14.2 

20.00-24.9 85 57.4 

25.0-29.9 38 25.7 

>30 4 2.7 

Lloc de treball   

Oficina 144 97.3 

Altres 4 2.7 

Taula 3.3 Característiques personals i laborals 

 

A més a més, van obtenir  resultats dels mesuraments tècnics ambientals en 6 empreses de 

les quals procedien 23 dels treballadors afectats.  
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L'observació en aquestes empreses va posar de manifest que es tractava de edificis de 

recent construcció o recentment remodelats en quan el seu mobiliari. (Taula 3.4). 

Taula 3.4 Criteris ambientals a l’empresa 

 

Finalment, es mostrarà un estudi més recent de Pérez et al. (2010), de 4 empreses catalanes, 

concretament de Barcelona. L’activitat d’aquestes és administrativa i el servei de neteja 

(5.5%) també esta inclòs en aquest estudi.  (Taula 3.5). 

 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

TIPUS EDIFICI     

Tancat/Obert tancat obert tancat obert 

Any 2006 2005 2006 1998 

SISTEMA 

VENTILACIÓ 

    

General/Parcial General General General General 

% aire exterior 15 20 28 - 

CRITERIS Nº casos % (total investigats 

23) 

Nº de empreses % (total 

investigats 6) 

A: Humitat Relativa 

Baixa 

19 (83%) 3 (50%) 

B: Carregues 

Electrostàtiques 

16 (70%) 3 (50%) 

C: Carregues 

Electromagnètiques 

augmentades 

0 0 

A+B 15 (65%) 2 (33%) 

Només A 4 (17%) 1 (17%) 

Només B 1 (4%) 1 (17%) 

CAP 3 (13%) 2 (33%) 
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CLIMATITZACIÓ integrat en el 

sistema de 

ventilació 

integrat en el 

sistema de 

ventilació 

integrat en el 

sistema de 

ventilació 

integrat en el 

sistema de 

ventilació 

HUMIDIFICACIÓ no no no no 

TIPUS TAULA     

Estructura metàl·lica metàl·lica metàl·lica metàl·lica 

Electrificada si si si no 

Material superfície resina fenòlica resina fenòlica resina fenòlica resina fenòlica 

Altura 72 cm 70.5 - 71.7 cm 71 – 73 cm 71.5 – 73 cm 

vora 0.5 cm 0.4 cm 2 cm 0.3 cm 

CADIRA     

material teixit sintètic Teixit sintètic 

plàstic 

teixit sintètic teixit sintètic 

INSTRUMENTS 

ELECTRÒNICS 

si si si si 

TERRA     

materials 1. moqueta 

antiestàtica 

2. terra tècnic 

3. formigó 

1. estores 

2. terra tècnic 

3. formigó 

1. terra sintètic 

2. terra tècnic 

3. formigó 

1. moqueta 

equipada 

2. formigó 

Taula 3.5 Característiques empreses 

Després de l’estudi fet aquestes empreses, es va observar que el nombre d’afectats estava 

entre 25 - 60% , sent més freqüent en dones que oscil·lava entre un 83 – 96% en els casos 

estudiats. L’edat de les pacients afectades era al voltants dels 40 anys. 

 

 

 

 



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   21 

 
 

3.5. Conclusions dels estudis 

A partir dels estudis plantejats i fruit de l’experiència del seguiment de casos als diferents 

centres de treball s’han observat un seguit de factors comuns en la majoria de casos 

apareguts: 

— Centres de treball que disposen d’un sistema de ventilació general amb climatització 

sense sistema d’humidificació. 

— Nivells d’humitat relativa mesurats inferiors al 50% (en molts casos al voltant del 30%). 

— Treballadors que experimenten habitualment molèsties per descàrregues 

electrostàtiques. 

— Personal que treballa o està en contacte amb superfícies de treball (taules, taulells...) o 

altres peces del mobiliari (calaixeres, prestatgeries...), com ara personal administratiu, 

tècnic i de neteja. 

— Superfícies de treball amb una estructura metàl·lica no connectada a la presa de terra de 

protecció del circuit elèctric, amb presència d’equipament d’oficina (ordinador, telèfon, 

impressora...), amb abundant cablejat. 

Tot i que la causa específica de la lipoatròafia semicircular encara no es coneix, els factors 

descrits relacionats amb les tres hipòtesis (contacte amb el mobiliari, camps 

electromagnètics i electricitat estàtica) hi tenen un paper important i, en funció de les 

característiques del lloc de treball, cadascun d’aquests factors pot incidir en major o menor 

mesura. (Figura 3.12). 

 

Font: http://nosoloingenieria.com/ 

Figura 3.12 Factors comúns en els casos de lipoatròfia 

http://nosoloingenieria.com/
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Finalment, la major incidència en les dones podria ser deguda a la major quantitat de greix 

en les dones i a diferències estructurals del teixit adipós en ambdós sexes (Figura 3.13), que 

faria que el teixit femení, més lax, estigués més predisposat a l’enfonsament. També poden 

influir-hi diferències en les tasques. (Macià i Juanola, 2009; Rodriguez i Madrid, 2009; 

Calduch i Panades, 2013). 

 

Font: Macià y Juanlola (2009) 

Figura 3.13 Teixit adipós 

 

3.6. Mesures preventives 

Les mesures preventives que cal adoptar són una combinació de les que s’indiquen a 

continuació: 

—Cal que els cantells o vores de les taules siguin amples, de manera que la superfície de 

contacte sigui gran, i evitar els cantells vius i prims. Tanmateix no es pot establir un gruix 

mínim a partir del qual es pugui considerar que es redueix el risc, ja que és la combinació 

de gruix i forma el que redueix o augmenta el risc. 

— Informar els treballadors i les treballadores i establir procediments de treball per tal 

d’evitar que s’exerceixi continuadament pressió de les parts del cos sobre els cantells del 

mobiliari i, en especial, de la taula de treball. 

— Revisar el disseny dels llocs de treball i la distribució dels equips i eines de treball per tal 

d’evitar moviments que impliquin contacte amb les vores de la taula. En aquesta revisió 

cal tenir present no tant sols les tasques habituals del lloc de treball sinó també les 

derivades de fer-ne el manteniment i, sobretot, la neteja. 

— Garantir uns nivells d’humitat relativa de l’aire de l’ordre del 50% i assegurar que aquests 

es mantenen durant tota la jornada de treball, així com en cada estació de l’any. 
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— Evitar la presència als llocs de treball de materials que originin i acumulin electricitat 

estàtica. 

— Evitar l’ús de líquids antiestàtics en superfícies amb les quals el treballador o la 

treballadora puguin estar en contacte, ja que aquests productes solen estar classificats 

com a irritants. 

— Evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre l’estructura metàl·lica de les 

taules de treball, millorant l’aïllament elèctric del cablejat respecte de l’estructura metàl·lica 

de la taula i connectant aquesta a la presa de terra de protecció del circuit elèctric. 

(Apellándiz, 2007; Macià i Juanola, 2009; Ortega et al. 2009; Diaz et al. 2010; Reinoso et al. 

2010; Hermans et al. 1999). 

 

3.7. Edificis afectats a Espanya 

A partir de l’any 2007 es comencen a veure desenvolupats els primers casos de Lipoatròfia 

Semicircular en edificis de tota Espanya, principalment País Basc, València i Catalunya. 

 

3.7.1 Edifici de Gas Natural (2007) 

El primer cas de LS d’Espanya,  diagnosticats a Catalunya, va ser el de l’edifici de Gas Natural 

(Figura 3.14), situat a  la zona de la Vila Olímpica de Barcelona. Es un edifici de 20 plantes i 

amb un tancament amb un mur cortina de vidre que unifica el conjunt. 

El 2 de març del 2007 es van publicar els primers articles sobre aquest cas, amb titulars com;  

“La investigación relaciona la enfermedad con el exceso de electricidad estática” a la 

Vanguardia, “Una enfermedad que viaja por los cables de la oficina” a El Pais, etc. 

A la sede de Gas natural es van diagnosticar 150 casos. Més endavant l’empresa i la 

Generalitat de Catalunya van elevar la xifra a 154 mentrestant que la UGT deia que havia 

afectat a 165 persones, si s’incloïa al personal extern contractat pel servei de  neteja. 

El doctor Joan Olivé, especialista en medicina del treball, va afirmar que la dolença no era 

greu, que era suficient amb deixar d’exposar-se en els camps electrostàtics. 

Després de que haguessin detectat aquests brots de lipoatròfia Semicircular, l’empresa es va 

veure obligada al seu tancament per aplicar les millores preventives necessàries. Van 

instal·lar humidificadors, també van ampliar les preses de terra per la quantitat de cablejat 

que passava per sota les taules. 

El 6 de març del 2007 segons un article de la Vanguardia, els treballadors tornaven a 

l’oficina. Aquest seguien patint o empitjorant en la malaltia. Gas Natural va defensar que el 

procés de maduració era entre tres i quatre mesos. La UGT va corroborar que l’empresa 

estava actuant bé i totes les millores preventives estarien acabades en 6 mesos. 



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   24 

 
 

   

 

Font: www.urtbanity.es 

Figura 3.14 Edifici Gas Natural 

 

3.7.2. Edifici de La Caixa (2007) 

Més tard es va trobar un cas  similar a l’edifici de LA CAIXA (Figura 3.15), situat a l’avinguda 

diagonal de Barcelona. 

El 5 d’abril del 2007 es va publicar el primer article d’aquest cas a través del diari El Pais. 

Es van detectar una vintena de casos de LS, 17 confirmats per ser més exactes.  Aquesta 

dolença es va diagnosticar el mes anterior en l’edifici del Gas Natural. On l’origen d’aquesta 

malaltia provenia de l’electricitat estàtica i la baixa humitat de l’oficina, però la Caixa va 

examinar les seves instal·lacions  i el nivell de humitat eren adequats, per tan, es va 

descartar aquesta causa, és a dir, es descarta que l’origen estigués en l’edifici. Però les taules 

que feien servir eren les mateixes que l’edifici de gas Natural. 

La Generalitat va ser informada d’aquests dos casos, i la consellera de treball, Mar Serna, va 

assegurà que enviaria un equip de inspecció i tècnics del departament a les instal·lacions de 

La Caixa per determinar les causes. A la vegada va anunciar que si es detectaven altres casos, 

Treball redactaria un protocol de mesures de seguretat i salut per adoptar-lo de forma 

preventiva i aquest seria enviat a les empreses i els delegats de prevenció per evitar que es 

torni a reproduir. 
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El 19 d’abril del 2007, va ser quan el departament de treball de la Generalitat va 

inspeccionar les torres negres. 

UGT va demanar que la entitat financera consideres l’afecció com un risc professional, ja que 

anteriorment la CC OO, havia denunciat que la entitat no prendria cap mesura preventiva 

d’iniciativa pròpia. 

Més tard, el 27 d’Abril, El Pais escriu un altre article, informant que els treballadors de La 

Caixa que pateixen la LS, van en augment i contava amb un centenar de afectats. Comsions 

obreres va aclarir que 13 persones eren als edificis centrals a la entitat de Barcelona, altres 

67 al resta d’Espanya, els quals 40 es troben a la província de Barcelona, nou a València i nou 

més a Madrid. L’afecció també va arribar a VidaCaixa, una de les seves filials de 

assegurances, amb 12 casos a Barcelona i tres a Madrid. 

 

 

Font: www.europapress.es 

Figura 3.15 Edifici La Caixa 
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3.7.3 Torre Agbar (2007)  

 

Font: www.foro.turismo.org 

Figura 3.16 Torre Agbar 

 

Finalment, es van trobar més casos d’aquesta epidèmia a Catalunya, concretament a la Torre 

Agbar (Figura 3.16), la seu del grup Aigües de Barcelona, i d'altres empreses com el diari 

ADN, es van diagnosticar al voltant d'una trentena de persones més que presentaven els 

símptomes d'aquesta malaltia, després que molts dels set-cents empleats de l'edifici se 

sotmetessin voluntàriament a proves mèdiques. 

Posterior a tots aquets casos, el 4 de juliol, els diaris 20 minutos i El Pais publiquen articles 

on expliquen que el govern català presentava aquell mateix dia un protocol d’actuació 

davant la lipoatròfia semicircular. Amb l’objectiu tant els metges de treball com els tècnics 

de les mútues i els serveis de prevenció de les empreses sabessin que fer en cas de detectar 

aquesta malaltia.   Les mesures a seguir elaborades per la Generalitat comencen per la 

exploració de la lesió, confirmar que es tracta de LS i buscar més casos en el entorn afectat. 

Quan es confirmi un cas, l’empresa ha de comunicar el accident de treball a l’autoritat 

laboral. 

A la vegada, anunciaven que La Generalitat reconeixia lipoatròfia semicircular com accident 

laboral sense dret a baixa ni ninguna indemnització econòmica, a causa de que la dolença es 

lleu i reversible quan si incideix en els factors associats.  
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3.7.4 Diversos casos al País Basc (2007) 

Mesos més tard anuncien altres casos a tota Espanya, amb cinc treballadors de la seu del 

Executiu Basc a San Sebastian. Telefónica a Madrid, també es va sumar a la llista d’aquestes 

empreses amb 20 treballadors afectats.  

A  la mateixa ciutat, el sindicat UGT va denunciar el 19 de novembre del 2007 la detecció a 

l'Hospital Matern-Infantil del Gregorio Marañón de 13 casos de lipoatròfia semicircular, en 

un termini de dos mesos entre el personal del centre, la qual cosa va generar més "alarma”, 

inquietud, por, preocupació i estrès entre les treballadores. Aquest centre, inaugurat el març 

del 2003, és un edifici "intel·ligent" amb disseny funcional per a un centre hospitalari d'alta 

tecnologia, amb tancament de vidre hermètic, que utilitza ventilació forçada amb alt índex 

d'ozó, existència de camps electromagnètics i, elevats índexs d'electricitat estàtica i associats 

a baixos índexs d'humitat. La secció sindical d'UGT va remarcar que era important tenir en 

compte la repercussió que podien tenir els problemes de l'edifici en els pacients, nens i 

mares. 

A Bilbao, el Departament de Justícia i Administració Pública va informar el descobriment de 

diversos casos de lipoatròfia semicircular  a la nova seu del Departament de Sanitat de 

Bilbao. 

El Govern català, com he dit anteriorment, va presentar el mes de juliol de l’any 2007 el 

protocol d’actuació per prevenir nous casos.  Mesos més tard el País Basc, amb la 

col·laboració amb el Servei de Dermatologia de l’Hospital de Creus, va adaptar aquest 

protocol. 

Consta de 21 folis en els quals s'inclouen dos qüestionaris perquè els serveis de prevenció 

puguin aportar les característiques clíniques i de les condicions de treball dels casos que es 

presentin. El protocol basc, igual que el català, 28 folis en total, inclosos quatre annexos, té 

com a objectiu explicar tant als metges com als treballadors de les mútues com procedir 

davant un possible cas de lipoatròfia. Primer els instrueix perquè sàpiguen reconèixer la 

malaltia, i per tant diagnosticar-la i tractar-la com a accident de treball. Finalment, els 

proporciona els formularis per al seguiment i l'estudi de les condicions dels llocs de treball. 

Les autoritats sanitàries basques ho estaven aplicant amb lleugeres modificacions, van 

completar alguns aspectes del diagnòstic, ja que els metges catalans són els que més 

experiència tenen en la malaltia.  Ells van diagnosticar 619 dels 650 casos de tota Espanya. A 

Euskadi van ser nou els possibles casos, sis en el sector públic i tres en el privat. 

El protocol recomana a les empreses a garantir uns valors d'humitat relativa de l'aire d'un 

50%, en aquells casos en què hi hagi problemes de càrregues electrostàtiques en les oficines. 

Recomana també evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre les taules de 

treball, millorant l'aïllament del cablejat i instal·lant preses de terra. 
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El nou protocol obliga a les empreses a buscar nous casos, una vegada diagnosticat el 

primer, i si es produeix l'aparició d'un segon cas, especifica que cal avisar a l'àrea tècnica del 

servei de prevenció perquè iniciï l'avaluació de l'exposició, i a Osalan. L'Institut de Salut 

Laboral haurà de dirigir-se a l'empresa i emplenar un qüestionari mèdic i un altre sobre les 

condicions de tots els llocs de treball susceptibles d'estar afectats. 

Les recomanacions dels protocols català i basc es van incorporar després d'una recerca de 

190 casos. El 90% dels estudiats havien estat en contacte amb superfícies, com a taules, on 

es concentra la major càrrega d'energia electrostàtica. La majoria dels casos es produeix en 

edificis tancats, on la ventilació no és natural. 

 

3.7.5 Edifici biblioteca Agustí Centelles (2011)  

 

Font: www.barcelona.cup.cat 

Figura 3.17 Edifici biblioteca Agustí Centelles 

 

Quatre anys després de l’establiment del  protocol, la Vanguardia parla de nous casos a 

la biblioteca pública Esquerra de l’Eixample Agustí Centelles (Figura 3.17), al centre cultural 

Teresa Pàmies del carrer Urgell, informaven als usuaris, presents o que trucaven per telèfon, 

que el flamant equipament inaugurat el maig del 2011 tancaria fins al març com a mínim. 

Calia arreglar unes quantes coses de l’edifici “malalt”, on van proliferar casos de lipoatròfia 

semicircular. I no només als empleats. Hi va haver algun altre cas entre usuaris, com el d’un 

home que, preparant unes oposicions, passava moltes hores a la biblioteca. 
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Els primers casos es van donar al cap de pocs mesos de la inauguració, a finals del 2011. 

Entre el febrer i el març es van fer reformes en el sistema de climatització de la biblioteca, es 

va substituir mobiliari, es va canviar part del paviment... La inspecció laboral va donar per bo 

el resultat, però en els últims mesos s’han produït quatre casos més. Regidor de Cultura i 

president del Consorci de Biblioteques, parlava de “prudència responsable” per justificar el 

tancament, per fer més reformes. La principal serà el canvi complet del paviment, cosa que 

els treballadors reclamaven des de fa mesos. 

 

Tot i així segueixen apareixent edificis malalts, és el cas de la Universitat de Barcelona 

situada al Raval el passat més de febrer, aquesta admet que des que entressin en 

funcionament les noves instal·lacions, en 2007, tres persones han estat diagnosticades 

d'aquesta malaltia i que «s'han pres totes les mesures aconsellades pels tècnics i altres 

experts consultats». No obstant això, l'entitat rebutja que el centre hagi fet tot el que està a 

les seves mans, ja que no són tres persones les afectades sinó 17, de les quals dues van ser 

reconegudes pel CatSalut ja que el servei mèdic d'empresa de la UB i la Mútua Universal no 

han reconegut l'existència dels símptomes, arribant a dir que es tractava d'un problema 

d'edat o simplement de cel·lulitis. 

 

 

 

3.7.6 Escola Bressol El roure (2012) 

 

 
Font: www.laxarxa.com 

Figura 3.18 Edifici escola Bressol El roure 
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Per últim, l’Escola Bressol El Roure (Figura 3.18) va tancar el dilluns dia 15 d’abril del 2013 de 

forma preventiva pel diagnòstic de dos casos de lipoatròfia en nens d’entre 1 i 2 anys i dues 

treballadores. Des de l’Ajuntament asseguren que es faran els anàlisis pertinents per 

esbrinar què passa a l’edifici. Tot i això, el regidor del districte de l’Eixample, Gerard 

Ardanuy, ha assegurat que no s’aprecien les causes comunes que s’associen a aquest 

trastorn que tenen els anomenats edificis malalts. 

Però, el cas és que la guarderia està ubicada al mateix edifici on es troba la biblioteca Agustí 

Centelles que va tancar feia quatre mesos perquè s’havien detectat diversos casos de 

lipoatròfia. El regidor Ardanuy ha explicat que s’han acabat els treballs d’anàlisi a la 

biblioteca i que en breu començaran les obres per solvatar el problema. Es canviarà el terra i 

tots els materials que provoquen una sobrecàrrega d’electricitat estàtica en l’ambient. 

Ardanuy ha anunciat que tot el personal que treballa a la ludoteca, ubicada també a la 

biblioteca i que segueix oberta, passaran també una revisió mèdica. 

 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/12/15/la-biblioteca-agusti-centelles-tanca-despres-de-detectar-casos-de-lipoatrofia/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/12/15/la-biblioteca-agusti-centelles-tanca-despres-de-detectar-casos-de-lipoatrofia/
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4. PROTOCOLS DE LIPOATROFIA SEMICIRCULAR 

Existeixen tres protocols en el territori espanyol, el qual, el més important i principal és el de 

la Generalitat de Catalunya, a partir d’aquest s’han creat els altres dos, seguint els mateixos 

procediments clínics, diagnòstics i de seguiment de la LS. A la vegada mostren procediment 

d’actuació en la matèria de condicions del treball. 

 

Protocol de la Generalitat de Catalunya 

A partir de l'aparició de casos de LS el febrer de 2007 en una empresa d'oficines  de 

Barcelona, es van iniciar una sèrie d'actuacions d'estudi, seguiment i control dels casos per 

part de l'Administració Laboral i Sanitària, amb l'objectiu d'identificar  els factors d'exposició 

relacionats amb la lesió i proposar les mesures  preventives/correctores en els centres de 

treball afectats. Fruit d'aquests estudis es va publicar el primer Protocol d'Actuació front la 

lipoatròfia Semicircular a Espanya, el juliol del mateix any. 

Aquest protocol proporciona unes directrius a les empreses i als Serveis de Prevenció (SP), 

tant propis com a aliens, per a la prevenció i gestió de la LS en els centres de treball. En ell 

s'inclouen les actuacions a dur a terme tant pels metges del treball de les Unitats Bàsiques 

de Salut (UBS) com pels tècnics de prevenció. S'aplicarà sempre a partir de la sospita d'algun 

possible cas, i s'haurà de tenir present en el disseny de nous llocs de treball. 

 

Les recomanacions que es fan deriven de l'experiència, dels estudis realitzats fins al moment 

i de la bibliografia examinada i estan subjectes a modificacions a mesura que el coneixement 

així ho determini. 

El seu objectiu és orientar les actuacions del metge de treball del SP: procediments, 

diagnòstics, clínics, de seguiment dels afectats per LS i cerca activa de casos. 

Defineix LS relacionat amb el treball, quan es presenta una lesió que consisteix en una 

depressió en forma de banda semicircular a nivell de la pell de la cuixa, avantbraç, maluc, 

abdomen o altres localitzacions, que és visible o palpable i la lesió no es pot atribuir a altres 

causes de lipoatròfia conegudes. 

Per fer el seguiment d’aquesta lesió seria recomanable visitar el treballador un mínim d'una 

vegada cada 3 o 4 mesos i recollir les modificacions realitzades en el seu lloc de treball, tant 

a través del propi treballador com del servei de prevenció. 

Davant el primer cas de LS i per a cadascun dels casos que apareguin, s’ha de: 

1) Identificar els llocs de treball on s'han produït els casos.  

 

A. Obtenir informació en general dels llocs de treball i especialment del sistema de 

ventilació, sistema humidificació, instal·lació elèctrica, tipus de terra/paviment, etc. 
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B. Mobiliari. 

C. Equips de treball 

2) Mesuraments dels diferents llocs de treball de les persones afectades i de les 

condicions habituals de treball. Els paràmetres ambientals mesurables relacionats amb 

la LS són: humitat relativa, intensitat de camp elèctric i càrregues electrostàtiques. 

A fi d'evitar l'aparició de casos, és necessari que en el disseny dels llocs de treball  

es tinguin en compte mesures preventives com augmentar el canto de les taules, 

informar a treballadors, revisar el disseny dels llocs de treball, garantir nivells d’humitat 

relativa a un 50%, evitar us de líquids antiestàtics i evitar la influència de les 

instal·lacions elèctriques. 

Finalment, una vegada que es confirma l'existència d'un cas i que no pot ser atribuïble 

a causes no laborals, l'empresa farà la corresponent comunicació d'accident de treball a 

l'Autoritat Laboral, tant si la persona causa baixa com si no, segons la normativa vigent. 

Cada 6 mesos com a màxim, les empreses informaran de l'evolució i estat dels casos en 

aquest període 

 

Guía OSALAN, Govern Basc 

La guia té dues parts. En la primera es descriu la malaltia i es donen unes pautes d'actuació. 

Una part per a l'àrea mèdica i una altra per a la tècnica. Aquesta part és orientativa (el  

grau d'evidència és encara clarament insuficient) i està subjecta a les possibles 

modificacions  o canvis que la millora en el coneixement de la malaltia vagi proposant.  

La segona és un qüestionari per emplenar pel servei de prevenció. L'emplenament i 

enviament d'aquest protocol des dels serveis de prevenció a la Unitat de Salut Laboral de 

OSALAN permetrà avançar en el coneixement de la malaltia i dels seus factors de risc i així 

millorar en la prevenció de la patologia.  

 

La guia ha estat elaborada per la Unitat de Salut Laboral de OSALAN – Institut Basc de  

Seguretat i Salut Laborals en col·laboració amb el Servei de Dermatologia de l'Hospital 

de Creus. Els protocols d'actuació i els qüestionaris de notificació s'han adaptat del  

protocol d'actuació davant la lipoatròfia semicircular de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Protocol d’actuació del IRSST, Madrid 

 

L'Institut Regional de Seguretat i Salut en el Treball, com a organisme gestor de la política de 

salut laboral de la Comunitat de Madrid, davant els casos de lipoatròfia apareguts en la 



Comunitat, en altres Comunitats Autònomes, i en alguns països de la Unió Europea, ha 

elaborat el següent protocol d'actuació per reconèixer, actuar i prevenir l'aparició de casos 

de lipoatròfia semicircular i té com a objectiu donar pautes d'actuació a les empreses, al 

personal tècnic dels serveis de prevenció i a les mútues d'accidents de treball i malalties 

professionals de la Seguretat Social davant la sospita que els treballadors de la seva empresa 

puguin veure's afectats per aquesta patologia. 

Aquest protocol s'han adaptat del protocol d'actuació davant la lipoatròfia semicircular de la 

Generalitat de Catalunya i a la vegada del Protocol del Govern Basc. 
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5. ESTUDI EN EDICIS DE LA UPC 

 

A continuació a es mostra un estudi a quatre edificis que formen part de l’ Universitat 

Politècnica de Catalunya. Aquest consta d’un assaig d’aplicació del protocol sobre la 

Lipoatròfia Semicircular de la Generalitat de Catalunya, i de la Directiva 2004/40/CE23, del 

Parlament Europeu i del Consell,  que es refereix a les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (camps 

electromagnètics). 

S’han analitzat tres edificis del campus sud.  L’ Escola Politècnica Superior d’Edificació de 

Barcelona (EPSEB), on s’ha investigat la biblioteca, els despatxos de segon cicle a la planta 

2ona i la sala d’ordinadors situada a la primera planta de la mateixa. 

En segon i tercer lloc, l’ Escola Técnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i l’ 

Escola Técnica Superior d’ Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de les quals s’ha 

examinat la biblioteca d’ambdues.  

 I finalment, la biblioteca Rector Gabriel Ferraté del campus nord constituïda per quatre 

plantes. 

Aquest anàlisis fet a cada edifici consta de tres parts: 

1. Assaig del protocol segons aspectes visuals. 

2. Mesures puntuals matí i tarda d’humitat relativa i camp electromagnètic. 

3. Mesures en continu d’humitat relativa durant un període d’una hora. 

Les mesures puntuals d’humitat i de camp electromagnètic han estat preses a cada estància 

matí i tarda elaborant així una taula amb excel on és possible comparar resultats. 

Les dades preses sobre l’ humitat s’han elaborat mitjançant un aparell prestat pel Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals de l’ Universitat Politècnica de Catalunya. També, ha sigut 

possible elaborar un estudi en continuo en un espai d’una hora, prenent mesures en 

intervals de dos minuts, mitjançant un software amb capacitat de elaborar gràfiques, taules, 

i mesures de màxims i mínims. 

Per últim, les mesures de camp electromagnètic s’han fet a partir d’un mediador de baixa 

freqüència llogat a una empresa de Girona. 

Per fer un estudi més acorat, hagués sigut necessari un mesurador de camp electrostàtic, el 

qual m’hagués permès calcular la quantitat d’acumulació de cargues electrostàtiques en els 

objectes com els equips de treballs que generen descarregues entre el fregament d’aquests 

amb qualsevol part del cos.  

Degut a un cost elevat de lloguer ha estat impossible disposar d’aquest mesurador. 
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5.1 Edifici EPSEB 

 

 
font: http://descartes.upc.es/cte/inici.php?dir=mapa  

 

Figura 5.1 Zones estudiades de la biblioteca EPSEB (P 1) 
 

 
font: http://descartes.upc.es/cte/inici.php?dir=mapa  

Figura 5.2 Zones estudiades de la biblioteca EPSEB (P 2) 

 

http://descartes.upc.es/cte/inici.php?dir=mapa
http://descartes.upc.es/cte/inici.php?dir=mapa
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5.1.1 Aspectes visuals 

LLOC: Biblioteca EPSEB 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
  

                              



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   38 

 
 

- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
 

 

  



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   39 

 
 
LLOC: Biblioteca EPSEB 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: - 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: Biblioteca EPSEB 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: - 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: Biblioteca EPSEB 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA 2 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: Biblioteca EPSEB 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA 2 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: Biblioteca EPSEB 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA 2 

 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: - 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: EPSEB 

Ubicació del lloc de treball: Sala d’ordinadors 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: Plàstic 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: EPSEB 

Ubicació del lloc de treball: Despatxos segon cicle 

PLANTA 2 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: Plàstic 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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5.1.1.1 Conclusions envers aspectes visuals  

La combinació de les mesures preventives que s’indiquen al protocol i la seva implantació 

ràpida assegura els millors resultats a nivell de curacions i de no aparició de nous casos. 

Pel que fa la biblioteca de l’EPSEB, els despatxos de segon cicle i la sala d’ordinadors a nivell 

visual, compleix en gran majoria  les mesures preventives del protocol.  

Totes les taules que els componen són de fusta i els cantells o vores de les taules són amples 

de manera que la superfície de contacte és gran, evitant així el cantells vius i prims. 

Tenen una altura suficient com perquè no hi hagi pressió amb les cames del usuari, evitant, 

si fos el cas, la descarrega per fregament de del mobiliari amb el cos. 

 

Al ser tot el mobiliari de fusta, no són conductors de l’electricitat, per tant, s’evita la 

presència als llocs de treball  que originin i acumulin electricitat estàtica. 

En quan a renovació d’aire, disposa de finestres practicables en cada part estudiada, per 

tant, es pot fer renovació d’aire de manera natural. 

Tot i complir amb els altres requisits, en quan a distribució de cables i d’ instal·lacions 

elèctriques hi ha mancança d’aïllament i bona distribució respecte el mobiliari. 

Discorren per la taula i penjant fins arribar el endoll. En aquests casos no hi hauria risc ja que 

com he dit anteriorment el mobiliari és de fusta i aquest forma part dels materials no 

conductors.  
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5.1.2 Mesures d’humitat relativa i camp electromagnètic  

5.1.2.1 Mesures Puntuals d’humitat i camp electromagnètic 

-Condicions termohigrotèrmiques: temperatura seca i humitat relativa del aire en les 

estàncies i llocs de treball escollits i mesures dels mateixos paràmetres al exterior.   

-Camps electromagnètics: Camp elèctric (E) i camp magnètic (H) a 50 Hz de freqüència. Els 

valors es localitzaran als llocs més pròxims a les persones, buscant els valors més alts. (Taula 

1). 
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EPSEB. Medicions 
puntuals DIMARTS 4/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 1             

Taula recepció 46% / 42% 50% / 46.7% 26ºC  /26,7ºC 25ºC/22,5ºC 126,6 / 124,3 0,033/ 0,030 

Taula estudiants amb 
ordinador 46,2% / 41,6% 50% / 46.7% 25,9ºC / 25,6ºC  25ºC/22,5ºC 85,4 / 82,3 0,033/ 0,031 

Taula estudiants sense 
ordinador  47% / 41,3% 50% / 46.7% 25,4ºC / 26,5ºC 25ºC/22,5ºC 78,3 / 79 0,033/ 0,032 

BIBLIOTECA. PLANTA 2             

Taula recepció 44,1% / 42% 50% / 46.7% 25,4ºC / 26,5ºC 25ºC/22,5ºC 132,3 / 165,8 0,033/ 0,034 

Taula estudiants amb 
ordinador   50% / 46.7% 26ºC / 26,9ºC 25ºC/22,5ºC 80 / 80,5 0,033/ 0,035 

Taula estudiants sense 
ordinador 45% /41,6% 50% / 46.7% 25,6ºC / 26,2ºC 25ºC/22,5ºC 78 / 78,2 0,033/ 0,036 

PLANTA 1             

Sala d'ordinadors 46,2% /43% 50% / 46.7% 24,8ºC / 25,4ºC 25ºC/22,5ºC 215,6 / 220,3 0,16 / 0,32 

PLANTA 2             

Despatxos 2on cicle 40,9% /41,6% 50% / 46.7% 24,4ºC / 25ºC 25ºC/22,5ºC 200 / 206,30 0,33/ 0,30 

  DIMECRES 5/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 1             

Taula recepció 47,6% / 45,3% 52% / 58% 26ºC / 26,8ºC  25,9ºC / 20ºC  134,6 / 144,3 0,033/ 0,030 

Taula estudiants amb 
ordinador 46,8% / 48,2% 52% / 58% 25,7ºC / 25,6ºC  25,9ºC / 20ºC  88,9 / 90,4 0,05 / 0,04 

Taula estudiants sense 
ordinador 46,6% / 46,5% 52% / 58% 25,8ºC / 25,3ºC  25,9ºC / 20ºC  79,3 / 78 0,07 / 0,06 



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   63 

 
 

BIBLIOTECA. PLANTA 2             

Taula recepció 44,7% / 45% 52% / 58% 26ºC / 25,6ºC  25,9ºC / 20ºC  157,2 / 160,3 0,017 / 0,022 

Taula estudiants amb 
ordinador 46,1% / 43,9% 52% / 58% 26,2ºC / 25,9ºC  25,9ºC / 20ºC  84,3 / 86,5 0,041 / 0,035 

Taula estudiants sense 
ordinador 56,1% / 42% 52% / 58% 25,6ºC / 25,6ºC  25,9ºC / 20ºC  96,5 / 98,3 0,064 / 0,046 

PLANTA 1             

Sala d'ordinadors 50% / 56,2% 52% / 58% 25,9ºC / 26ºC  25,9ºC / 20ºC  247,4 / 238,5 0,18/ 0,52 

PLANTA 2             

Despatxos 2on cicle 40,5% / 41% 52% / 58% 26,5ºC / 26,6ºC  25,9ºC / 20ºC  240,1/ 250,3 1,02 / 1,20 

  DIJOUS 6/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 1   
 

        

Taula recepció 47,2% / 46,4% 47,5% / 46,8% 27,3ºC / 27,1ºC 24,1ºC / 26,3ºC  132,3 / 165,8 0,034 / 0,30 

Taula estudiants amb 
ordinador 51,4% / 44,6% 47,5% / 46,8% 26,7ºC / 27,3ºC 24,1ºC / 26,3ºC  80 / 80,5 0,087 / 0,31 

Taula estudiants sense 
ordinador 46,6% / 46,6% 47,5% / 46,8% 27,6ºC / 27,4ºC 24,1ºC / 26,3ºC  78 / 78,2 0,024/ 0,34 

BIBLIOTECA. PLANTA 2             

Taula recepció 47% / 44,1% 47,5% / 46,8% 27,2ºC / 27,7ºC 24,1ºC / 26,3ºC  165,2 / 135,3 0,022/ 0,34 

Taula estudiants amb 
ordinador 48,3% / 48% 47,5% / 46,8% 27,6ºC / 27,1ºC 24,1ºC / 26,3ºC  99,7 / 101,2 0,017/ 0,07 

Taula estudiants sense 
ordinador 51,5% / 42,1% 47,5% / 46,8% 27ºC / 27,1ºC 24,1ºC / 26,3ºC  64 / 66,7 0,11/ 0,37 

 
 
 
 
 



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   64 

 
 

PLANTA 1             

Sala d'ordinadors 35,7% / 38% 47,5% / 46,8% 25,5ºC / 26,1ºC 24,1ºC / 26,3ºC  248 / 240,8 0,13/ 0,05 

PLANTA 2             

Despatxos 2on cicle 40,9% / 31,6% 47,5% / 46,8% 24,4ºC  / 26,8ºC 24,1ºC / 26,3ºC  223,3/ 216,4 0,06/0,07 
 
Font: Elaboració pròpia  

 
Taula 5.1 Mesures puntuals de l’humitat relativa i camp electromagnètic a l’ EPSEB 
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5.1.2.1.1 Conclusions estudi mesures puntuals 

En quan a nivell d’humitat relativa, cal garantir els nivells de l’aire a l’ordre del 50%, i  

assegurar que aquests es mantenen durant tota la jornada de treball, així com en tots els 

períodes estacionals. 

En les mesures puntuals d’ humitat realitzades a l’ EPSEB, es pot observar en els quadres 

ombrejats amb vermell, que la majoria no compleix amb aquest nivell d’humitat establert. És 

a dir, si el mobiliari fos metàl·lic, els terres tècnics i conductors, aquest ambient amb el nivell 

d’humitat inferior al 50%, predisposaria el risc de patir lipoatròfia semicircular. 

 Com que la universitat no disposa de sistemes d’humidificació, s’ha de renovar i humidificar 

l’aire mitjançant les finestres practicables. 

En canvi, els valors del camp elèctric varien entre 78-223,3 V/m i els de camp magnètic 0,03-

1,20 µT. 

Dels resultats obtinguts es destaquen nivells d'intensitat de camp elèctric i camp magnètic 

més elevats en taules on disposen d’elements electrònics. No obstant això, tots els nivells 

obtinguts es consideren molt habituals en aquests entorns de treball i els valors són molt 

baixos en relació al que estableix la Directiva 2004/40/CE23, del Parlament Europeu i del 

Consell. (Camp elèctric 10.000 V/m i Camp Magnètic 500 µT). 
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5.1.2.2 Mesures d’humitat en continuo amb gràfics 

-Biblioteca 

Planta 1, dia 4/06/2013 a les 16:43h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.3 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.2 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.4 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.3 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa  
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Planta 2, dia 4/06/2013 a les 16:43h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.5 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.4 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.6 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.5 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa  
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-Sala d’ordinadors 

Planta 1, dia 12/06/2013 a les 15:57h. Temperatura i Humitat 

                                                               Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.7 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.6 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.8 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.7 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa 
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- Despatxos de Segon cicle 

Planta 2, dia 11/06/2013 a les 10:35h fins 19.05h. Temperatura i Humitat 

          Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 5.9 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.8 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.10 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula5.9 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa  

 

 

5.1.2.2.1 Conclusions estudi en continuo  

La humitat relativa de l’aire als llocs de treball s’ha de mantenir amb els nivells d’humitat 
relativa recomanats (50%).  
En les mesures en continuo realitzades a L’EPSEB, amb l’espai d’una hora els nivells 
d’humitat calculats són inferiors al 50%, aquests oscil·len entre 39% i 48.5%.  
Per un altre banda, es pot destacar els resultats obtinguts en l’anàlisi fet al despatx durant 8 
hores, els valors són molt inferiors. Aquest oscil·len amb un mínim de 35.3% i un màxim de 
38.4%.  
Això es degut a que no es fa una renovació de l’aire mitjançant les finestres practicables, 
principalment, per mantenir la temperatura interior. De la mateixa manera el sistema de 
climatització no disposa de sistema d’ humidificació, per tant, s’hauria de fer ús de la 
ventilació natural durant la jornada laboral. 
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5.1.3 Conclusions de l’Edifici 

A partir del estudi fet a l’ EPSEB, és pot concloure que no hi ha risc cap els treballadors ni 

estudiants de patir algun símptoma de lipoatròfia semicircular.  

Aquest edifici disposa de tot un mobiliari de fusta, material que no conté electrons lliures 

que puguin permetre el flux del corrent elèctric, és a dir, un material aïllant que fa que repeli 

la carrega elèctrica que pot existir en diferents superfícies. 

El terra tècnic és inexistent, ja que totes les instal·lacions discorren per fals sostre. 

Per últim, els paràmetres de camp electromagnètic obtinguts en les diverses estàncies, són 

molt inferiors als màxims que assenyala la normativa europea. Aquests són generats per part 

del cablejat i aparells instal·lats en el entorn del treball i poden ser absorbits per les 

estructures metàl·liques de les taules, descarregant-se al entrar en contacte un cos amb 

elles. Però, com he dit anteriorment l’ EPSEB no disposa d’aquest mobiliari, per tant, no hi ha 

aquest risc. 

Les mesures de nivell de humitat relativa són inferiors al que exigeix el protocol de la 

generalitat (50%).  

L’aire amb una humitat relativa inferior al 45%, permet l’acumulació de cargues 

electrostàtiques. A la vegada, el augment  adequat de la humitat relativa no evita la formació 

de carregues, però si la seva acumulació.  

En resum, a l’ EPSEB, s’hauria de humidificar l’aire a la biblioteca i sobretot els despatxos de 

segon cicle, per evitar aquesta acumulació de carregues elèctriques. En aquest cas no són 

dissipades, no hi ha risc, perquè les superfícies de treball les formen un material aïllant.  
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5.2 Edifici ETSAB 

 

 
Font: http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/2009 

Figura 5.11 Zones estudiades de la biblioteca ETSAB (P -1) 

 

 
Font: http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/2009 

Figura 5.12 Zones estudiades de la biblioteca ETSAB (P 0) 

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/2009/des-d2019avui-l2019escola-tecnica-superior
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/2009/des-d2019avui-l2019escola-tecnica-superior
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5.2.1 Aspectes visuals 

LLOC: ETSAB 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA -1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 

 

Adjuntar esquemes i/o fotografies 
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- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: ETSAB 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA -1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: ETSAB 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA -1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: ETSAB 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA 0 

 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
  

 



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   87 

 
 

- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: ETSAB 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA 0 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: ETSAB 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA 0 

 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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5.2.1.1 Conclusions envers aspectes visuals  

La combinació de les mesures preventives que s’indiquen al protocol i la seva implantació 

ràpida assegura els millors resultats a nivell de curacions i de no aparició de nous casos. 

Pel que fa la biblioteca de l’ETSAB, disposa de un sistema de climatització i la seva ventilació 

és  natural. La formen finestres fixes i d’altres practicables 

A la biblioteca predominen les taules de fusta amb estructura metàl·lica, els cantells o vores 

són amples, les cadires que les acompanyen són de material plàstic amb potes metàl·liques. 

L’altura entre la cadira i el cantell de la taula és suficient perquè hi no hi hagi fregament amb 

la part superior de les cuixes.   

Tant la fusta com el plàstic no són materials conductors de l’electricitat, es a dir, en cas de 

carrega en la superfície metàl·lica del moble, la zona en contacte amb el cos humà és 

compon de materials aïllants, i d’aquesta manera dissipa l’electricitat evitant una descarrega 

en la persona. 

Les cadires dels bibliotecaris són amb rodes, estructura plàstic i seient i recolzament de fibra 

tèxtil sintètica. Aquest material es mal conductor de l’electricitat, però la seva conductivitat 

varia segons el contingut de humitat relativa. 

 

La distribució de cables i d’ instal·lacions elèctriques és la mateixa que l’ EPSEB, hi ha 

mancança d’aïllament i bona distribució respecte el mobiliari. 

Discorren per la taula i penjant fins arribar el endoll. Però, com he dit anteriorment la 

superfície de contacte amb l’home la forma un material aïllant, és a dir, difícilment es 

produirà una descarrega d’electricitat del mobiliari a la persona.   
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5.2.2 Mesures d’humitat relativa i camp electromagnètic  

5.2.2.1 Mesures Puntuals d’humitat i camp electromagnètic 

-Condicions termohigrotèrmiques: temperatura seca i humitat relativa del aire en les 

estàncies i llocs de treball escollits i mesures dels mateixos paràmetres al exterior.   

-Camps electromagnètics: Camp elèctric (E) i camp magnètic (H) a 50 Hz de freqüència. Els 

valors es localitzaran als llocs més pròxims a les persones, buscant els valors més alts. (Taula 

9) 
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ETSAB. Medicions 
puntuals DIMARTS 4/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 0             

Taula recepció 47,8% / 47,7% 50% / 46.7% 25ºC / 24,8ºC 25ºC/22,5ºC 134,6 / 144,3 0,062 / 0,054 

Taula estudiants amb 
ordinador 47,9% / 48,7% 50% / 46.7% 23,9ºC / 24,2ºC 25ºC/22,5ºC 88,9 / 90,4 0,42 / 0,25 

Taula estudiants sense 
ordinador 49,4% / 48,7% 50% / 46.7% 24,7ºC / 25,2ºC 25ºC/22,5ºC 79,3 / 78 0,032 / 0,036 

BIBLIOTECA. PLANTA -1             

Taula recepció 50% / 50,7% 50% / 46.7% 25ºC / 25,2ºC 25ºC/22,5ºC 132,3 / 165,8 0,062 / 0,058 

Taula estudiants amb 
ordinador 50% / 52,6% 50% / 46.7% 25,1ºC / 23,7ºC  25ºC/22,5ºC 80,4 / 80,5 0,012 / 0,035 

Taula estudiants sense 
ordinador 48,7% / 54,7% 50% / 46.7% 25,4ºC / 24ºC 25ºC/22,5ºC 78 / 78,2 0,022 / 0,040 

  DIMECRES 5/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 0             

Taula recepció 50,8% / 52% 52% / 58% 25ºC / 24,8ºC 25,9ºC / 20ºC  165,2 / 135,3 0,045 / 0,044 

Taula estudiants amb 
ordinador 51,5% / 50,7% 52% / 58% 23,9ºC / 24,2ºC 25,9ºC / 20ºC  99,7 / 101,2 0,68 / 0,54 

Taula estudiants sense 
ordinador 48,2% / 49,1% 52% / 58% 24,7ºC / 25,2ºC 25,9ºC / 20ºC  64 / 66,7 0,18 / 0,08 

BIBLIOTECA. PLANTA -1             

Taula recepció 47,8% / 48,5% 52% / 58% 24,6ºC / 24,9ºC 25,9ºC / 20ºC  178,2 / 135,3 0,086 / 0,090 

Taula estudiants amb 
ordinador 47,9% / 48,2% 52% / 58% 24,3ºC / 24,2ºC 25,9ºC / 20ºC  99,7 / 101,2 1,64 / 1,02 

Taula estudiants sense 49,4% / 49% 52% / 58% 24,3ºC / 24,1ºC 25,9ºC / 20ºC  64 / 66,7 0,010 / 0,030 
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ordinador 

  DIJOUS 6/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 0             

Taula recepció 50% / 50,7% 47,5% / 46,8% 25ºC / 25,2ºC 24,1ºC / 26,3ºC  155,2 / 143,9 0,00 / 0,017 

Taula estudiants amb 
ordinador 50% / 52,6% 47,5% / 46,8% 25,1ºC / 23,7ºC  24,1ºC / 26,3ºC  100,2 / 106,4 0,020 / 0,010 

Taula estudiants sense 
ordinador 49,9% / 54,7% 47,5% / 46,8% 25,4ºC / 24ºC 24,1ºC / 26,3ºC  63 / 68,9 0,022 / 0,010 

BIBLIOTECA. PLANTA -1   47,5% / 46,8%         

Taula recepció 50,3% / 52,3% 47,5% / 46,8% 25,7ºC / 25,1ºC 24,1ºC / 26,3ºC  185,3 / 184,5 0,046 / 0,100 

Taula estudiants amb 
ordinador 50,01% / 54,7% 47,5% / 46,8% 24,9ºC / 24,3ºC 24,1ºC / 26,3ºC  102,4 / 103,2 0,010/ 0,010 

Taula estudiants sense 
ordinador 51,6% / 51,9% 47,5% / 46,8% 24,8ºC / 24,5ºC 24,1ºC / 26,3ºC  68 / 70,7 0,040 / 0,010 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.10 Mesures puntuals de d’humitat relativa i camp electromagnètic a l’ ETSAB 
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5.2.2.1.1 Conclusions d’estudi puntual 

En quan a nivell d’humitat relativa, cal garantir els nivells de l’aire a l’ordre del 50%, i  

assegurar que aquests es mantenen durant tota la jornada de treball, així com en tots els 

períodes estacionals. 

En la taula de comparacions de mesures puntuals d’ humitat realitzades a l’ ETSEIB, es pot 

destacar que menys de la meitat de les mesures, són inferiors al 50%, encara que els seus 

valors varien entre els paràmetres del 47.8% i 49.4%. Aquests valors que estan per sota el 

límit, els podem considerar innocents, ja que l’aire amb una humitat relativa inferior al 45%, 

permet l’acumulació de cargues electrostàtiques, i aquests estan per sobre. Tot i així, no 

arriben a assolir els mínims que estipula el protocol.   

Per altre banda, els valors del camp elèctric varien entre 63-183,5 V/m i els de camp 

magnètic 0,010-1,64 µT. 

Dels resultats obtinguts es destaquen nivells d'intensitat de camp elèctric i camp magnètic 

més elevats en taules on disposen d’elements electrònics. No obstant això, tots els nivells 

obtinguts es consideren molt habituals en aquests entorns de treball i els valors són molt 

baixos en relació al que estableix la Directiva 2004/40/CE23, del Parlament Europeu i del 

Consell on a partir de 10.000 V/m en el camp elèctric i 500 µT de camp magnètic es 

consideren dades alarmants. 
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5.2.2.2 Mesures d’humitat en continuo amb gràfics 

-Biblioteca 

Planta 0, dia 10/06/2013 a les 11:45h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia  

Figura 5.13 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.11 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.14 Gràfic humitat relativa segons normativa 50%   

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.12 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa  
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Planta -1, dia 10/06/2013 a les 10:13h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.15 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.13 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.16 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.14 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa 

 

5.2.2.2.1 Conclusions estudi en continuo  

La humitat relativa de l’aire als llocs de treball s’ha de mantenir amb els nivells d’humitat 
relativa recomanats (50%).  
En les mesures en continuo realitzades a L’ETSAB, amb l’espai d’una hora els nivells 
d’humitat calculats a la Planta 0, compleixen en un 51% amb les dades establertes al 
protocol de la Generalitat. La resta són valors inferiors però que ronden pel 49%, aquestes 
dades es podrien donar com a vàlides.  
En canvi la planta -1, els valors són inferiors al 50%, oscil·len al voltant del 46% sense ser 
augmentats. 
Aquesta diferència de grau d’humitat és degut a que a la Planta 0 hi havia més densitat de 
gent en el moment de prendre dades per aquest estudi, és a dir, quan es crea més activitat 
hi ha un  augment notable en els índex d’ humitat. 
 
Com que l’ humitat es caracteritza per ser  la quantitat de vapor d’aigua present a l’aire, i 
donada la configuració estructural de l’edifici, la qual es comuniquen les dos plantes a través 
d’un espai obert al centre de la mateixa provoca que la planta superior hi hagi uns nivells 
més alts d’humitat.  
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5.2.3 Conclusions de l’Edifici 

A partir del estudi fet a l’ ETSAB, és pot concloure que no hi ha risc cap els treballadors ni 

estudiants de patir algun símptoma de lipoatròfia semicircular.  

Totes les taules d’aquesta biblioteca es caracteritzen per ser amb estructura metàl·lica i 

superfície de fusta, revestides amb una pintura plàstica. A més a més, el mobiliari on es 

situen els ordinadors de consulta, disposa per col·locar les torres dels PC en unes superfícies 

metàl·liques, on tot el cablejat està en contacte amb aquestes i pot fer que es carreguin 

electroestaticament, de la mateixa manera, les potes de la taula podrien patir aquestes 

carregues, ja que totes les instal·lacions que venen dels ordinadors, impressores, etc, no 

estan protegides ni aïllades de cap manera. S’ha de tenir en compte que la part del mobiliari 

que esta en contacte amb el cos humà, el forma un material no conductor de l’electricitat, és 

a dir, a la que el cos es posi en contacte amb la superfície del moble en postures de treball 

normals, no es carregarà elèctricament, ja que aquesta és repelada per la fusta.   

A més a més, encara que els nivells d’humitat d’estudi no arriben els valors esperats segons 

el protocol, es poden considerar vàlids en quant evitar camps elèctrics, ja que l’acumulació 

de carregues electrostàtiques es crea quan el límit d’humitat es inferiors al 45%. Per tant, es 

difícil que es creïn aquestes carregues en els mobiliaris. 

A diferència de la planta -1, la planta superior aquesta conté uns nivells més alts d’humitat 

que s’acosten més els estipulats pel protocol. Aquesta diferència ve donada per un flux 

superior de gent, entenent que les plantes i les persones emanen vapor d'aigua de manera 

natural i és una altra de les raons per les quals augmenta el vapor d'aigua en una estància. 

També s’ha de tenir en compte, que les dues plantes estan connectades mitjançant unes 

obertures circulars al centre del forjat, per tant, l’ humitat i l’aire dels dos pisos tendeix a 

circular, ja que la força d'empenta que provoca el moviment de la humitat sorgeix de la 

diferència en la pressió de vapor d'un costat d'un objecte comparat amb el costat oposat. 

En resum, a l’ ETSAB, segons l’estudi fet, els nivells d’humitat són justos segons l’exigència 

del protocol de la generalitat, el mobiliari és correcte, però l’aïllament de instal·lacions no.  
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5.3 Edifici ETSEIB 

 

 

 

 

Font: upcnet.upc.edu  

Figura 5.17 Zones estudiades de la biblioteca ETSEIB (P 1) 

 

5.3.1 Aspectes visuals 

LLOC: ETSEIB 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
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Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 

 

 

 

Adjuntar esquemes i/o fotografies 
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- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: protegit amb plàstic 
 

-Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
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Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: ETSEIB 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: ETSEIB 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA 1 

 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                     NO 
Disposa de presa de terra SI                     NO 
Agrupació de taules SI                     NO 
Separadors entre taules SI                     NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI                  NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 

 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 

 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
 



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   114 

 
 

5.3.3.1 Conclusions envers aspectes visuals  

La combinació de les mesures preventives que s’indiquen al protocol i la seva implantació 

ràpida assegura els millors resultats a nivell de curacions i de no aparició de nous casos. 

Pel que fa la biblioteca de l’ETSEIB, disposa d’ un sistema de climatització amb ventilació 

forçada, a la vegada, les finestres que formen la biblioteca són practicables. 

El mobiliari d’estudi i recepció és molt semblants al de l’ EPSEB, es a dir, taules de fusta i 

cadires del mateix material amb estructura metàl·lica, menys les cadires dels treballadors 

que posseeixen rodes, estructura de plàstic i material de fibra sintètica en quant el seient. 

Els cantells o vores són amples, i l’altura entre la cadira i el cantell de la taula és suficient 

perquè hi no hi hagi fregament amb la part superior de les cuixes.   

Com ja he dit abans la fusta es un material aïllant, i no reté electricitat. 

L’únic inconvenient és que la distribució dels cables, es la mateixa que l’EPSEB i l’ETSAB, no 

disposen d’aïllant ni van embeinats en cap cas.  

Però, com ja he repetit més d’un cop la superfície de contacte amb l’home la forma un 

material aïllant, és a dir, difícilment es produirà una descarrega d’electricitat del mobiliari a 

la persona. 

 

 

 

 

5.3.2 Mesures d’humitat relativa i camp electromagnètic  

5.3.2.1 Mesures Puntuals d’humitat i camp electromagnètic 

-Condicions termohigrotèrmiques: temperatura seca i humitat relativa del aire en les 

estàncies i llocs de treball escollits i mesures dels mateixos paràmetres al exterior.   

-Camps electromagnètics: Camp elèctric (E) i camp magnètic (H) a 50 Hz de freqüència. Els 

valors es localitzaran als llocs més pròxims a les persones, buscant els valors més alts. (Taula 

14) 
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ETSEIB. Medicions 
puntuals DIMARTS 4/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 1 
 

          

Taula recepció 49,9% / 50,1% 50% / 46.7% 24,2ºC / 24,7ºC  25ºC/22,5ºC 165,2 / 135,3 0,064 / 0,055 

Taula estudiants amb 
ordinador 50,8% / 49% 50% / 46.7% 24,1ºC / 25ºC  25ºC/22,5ºC 99,7 / 101,2 0,025 / 0,016 

Taula estudiants sense 
ordinador 51,2% / 50,2% 50% / 46.7% 24,2ºC / 24,9ºC  25ºC/22,5ºC 64 / 66,7 0,000 / 0,014 

  DIMECRES 5/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 1 
 

          

Taula recepció 49,9% / 50,1% 47,5% / 46,8% 25,2ºC / 25ºC  25,9ºC / 20ºC  155,2 / 143,9 0,046 / 0,045 

Taula estudiants amb 
ordinador 50,8% / 52% 47,5% / 46,8% 24,ºC / 26ºC  25,9ºC / 20ºC  100,2 / 106,4 0,014/ 0,026 

Taula estudiants sense 
ordinador 50,2% / 51% 47,5% / 46,8% 25,2ºC / 25,8ºC  25,9ºC / 20ºC  63 / 68,9 0,00 / 0,012 

  DIJOUS 6/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 1 
 

          

Taula recepció 41,1% / 44% 47,5% / 46,8% 25,2ºC / 27ºC  24,1ºC / 26,3ºC  152,8 / 162,9 0,052 / 0,042 

Taula estudiants amb 
ordinador 43,7% / 43,6% 47,5% / 46,8% 25,9ºC / 28ºC  24,1ºC / 26,3ºC  102,6 / 103,8 0,010 / 0,023 

Taula estudiants sense 
ordinador 42,2% / 44,8% 47,5% / 46,8% 27,2ºC / 26,5ºC  24,1ºC / 26,3ºC  55,2 / 60,3 0,010 / 0,000 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.15 Mesures puntuals de d’humitat relativa i camp electromagnètic a l’ ETSEIB



5.3.2.1.1 Conclusions estudi mesures puntuals 

En quan a nivell d’humitat relativa, cal garantir els nivells de l’aire a l’ordre del 50%, i  

assegurar que aquests es mantenen durant tota la jornada de treball, així com en tots els 

períodes estacionals. 

Com es pot comprar a la taula de mides puntuals, en quant a humitat, es pot dir que els 

valors obtinguts en l’estudi els dos primers dies són completament correctes envers 

l’estipulat en el protocol. En canvi, els obtinguts l’últim dia són bastant inferiors. 

Això vol dir que, si la temperatura és elevada i la humitat relativa és baixa, l'evaporació 

d'aigua és ràpida, per tant, es crea un clima més sec i com més sec més possibilitat 

d’acumulació de carregues elèctriques existeixen. 

Pel que fa el camp electroagnètic, com a tots els casos anteriors, els valors del camp elèctric 

varien entre 65,2-165,2 V/m i els de camp magnètic 0,00-0,064 µT. 

Dels resultats obtinguts es destaquen nivells d'intensitat de camp elèctric i camp magnètic 

més elevats en taules on disposen d’elements electrònics. No obstant això, tots els nivells 

obtinguts es consideren molt habituals en aquests entorns de treball i els valors són molt 

baixos en relació al que estableix la Directiva 2004/40/CE23, del Parlament Europeu i del 

Consell. (Camp elèctric 10.000 V/m i Camp Magnètic 500 µT). 



5.3.2.2 Mesures d’humitat en continuo amb gràfics 

-Biblioteca 

Planta 1, dia 12/06/2013 a les 17:27h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.18 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.16 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.19 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.17 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa  

 

5.3.2.1.2 Conclusions estudi en continuo  

La humitat relativa de l’aire als llocs de treball s’ha de mantenir amb els nivells d’humitat 

relativa recomanats (50%).  

En les mesures en continuo realitzades a L’ETSEIB, amb l’ interval d’una hora els nivells 

d’humitat calculats són força òptims, ja que un 51% dels valors obtinguts està per sobre la 

mitja que estipula el protocol, i un 49% per sota. Però si observem la taula 16., el valor 

mínim és un 48,6%, per tant, aquests valors inferiors els podem des apreciar, ja que la 

diferència és tan mínima, que es dona com a vàlida l’ humitat relativa d’aquesta biblioteca.  

 

  



5.3.3 Conclusions de l’Edifici 

A partir del estudi fet a l’ ETSEIB, és pot concloure que no hi ha risc cap els treballadors ni 

estudiants de patir algun símptoma de lipoatròfia semicircular.  

Aquest edifici disposa de tot un mobiliari de fusta, material que no conté electrons lliures 

que puguin permetre el flux del corrent elèctric, és a dir, un material aïllant que fa que repeli 

la carrega elèctrica que pot existir en diferents superfícies. 

Els paràmetres de camp electromagnètic obtinguts en les diverses estàncies, són molt 

inferiors als màxims que assenyala la normativa europea. Aquests són generats per part del 

cablejat i aparells instal·lats en el entorn del treball i poden ser absorbits per les estructures 

metàl·liques de les taules i/o cadires. El mobiliari d’aquesta biblioteca no es veurà afectat 

per cap tipus de carga electrostàtica, ja que com he dit més abans, el material es fusta.  

Per últim, el nivell d’humitat relativa que apodera aquesta biblioteca el considerem força 

òptim, ja que volten entorn el 50%.   

En resum, a l’ ETSEIB, compleix en major part amb el protocol d’actuació de la Generalitat 

sobre la Lipoatròfia Semicircular. 



5.4 Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (Campus Nord) 

 

 

Font: upcnet.upc.edu 

Figura 5.20 Zones estudiades de la biblioteca Rector Gabriel Ferraté (P 0) 

 

 

Font: upcnet.upc.edu 

Figura 5.21 Zones estudiades de la biblioteca Rector Gabriel Ferraté (P 1) 
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Figura 5.22 Zones estudiades de la biblioteca Rector Gabriel Ferraté (P 2) 

 

 

 

Font: upcnet.upc.edu 

Figura 5.23 Zones estudiades de la biblioteca Rector Gabriel Ferraté (P 3) 
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5.4.1 Aspectes visuals 

LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA 0 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI               NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA 0 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI        NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA 0 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.             NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI        NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI        NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
  



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   137 

 
 

LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA 1 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI              NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA 2 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI             NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA 2 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI              NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA 2 

 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI              NO 
Tipus de aïllament: plàstic 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Taules d’estudi 

PLANTA 3 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI              NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Taules amb ordinadors 

PLANTA 3 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                     NO 
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI              NO 
Tipus de aïllament: 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 
     Tractaments antiestàtics en la superfície d’origen           SI                     NO 
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LLOC: biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

Ubicació del lloc de treball: Recepció 

PLANTA 3 

 

-Mobiliari: 

Taula: 

Taula amb estructura: 

     Metàl·lica 
     No metàl·lica 
 
Taula amb superfície: 

     De fusta 
     Resina sintètica 
     Altres 
 
Taula amb cantonada: 
 
     Prima i angular 
     Ample i angular 
     Ample i rodona 
 
Disposa de suport (bandeja) de recollida de cablejat       SI                   NO 
Disposa de presa de terra          SI                   NO 
Agrupació de taules          SI                   NO 
Separadors entre taules          SI                   NO 
 

Cadires: 

Material de la superfície: 

    Fibra tèxtil sintètica 
    Fibra tèxtil natural 
    Material plàstic 
    Fusta 
 

Disposa de seient SI                     NO 
Disposa de suport SI                     NO 
Disposa de rodes SI                      
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Adjuntar esquemes i/o fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equips de treball on la taula de treball 

   PC sobre la taula 
   PC portàtil 
   Impressora/escàner 
   Altres  
 
Ubicació torre del ordinador: 
 
   Sobre la taula 
   Sota la taula, recolzada al terra 
   Sota la taula, en una estructura metàl·lica  
 
Ubicació de la impressora: 
 
   Sobra la taula personal 
   Centralitzada 
 
Cablejat: 
 
Distribució: 
 
   Terra 
   Paret 
   columnes 
 
Disposa de aïllament suplementari respecte les parts metàl·liques de la taula.   SI               NO 
Tipus de aïllament: plàstic 
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- Instal·lacions generals del edifici 

Sistema de ventilació general: 
 
Tipus: 
 
   Forçada 
   Natural 
Renovació: 0.83 l/m² superfície  

Disposa de finestres practicables                                       SI                     NO 

 

Sistema de climatització: 
 
Integrat en el sistema de ventilació:        SI                     NO 
 

Sistema d’humidificació del aire: 
 
   Portàtil 
   Fix independent del sistema general de ventilació 
   Fix integrat en el sistema general de ventilació 
 

Tipus de terra: 
 
Terra tècnic:                                                               SI                     NO 
 

         Material de la superfície: 
         Moqueta 
         Catifa 
         Metàl·lic 
         Paviment sintètic 
         Paviment ceràmic (rajoles, marbre, gres...) 
         Fusta (parquet) 
 

 

5.4.1.1 Conclusions envers aspectes visuals  

La combinació de les mesures preventives que s’indiquen al protocol i la seva implantació 

ràpida assegura els millors resultats a nivell de curacions i de no aparició de nous casos. 

Pel que fa la biblioteca Rector Gabriel Ferraté, disposa d’ un sistema de climatització amb 

ventilació forçada, sense cap finestra practicable. 



La majoria del mobiliari en totes les plantes es compon per estructures metàl·liques i 

superfícies de fusta amb acabats de pintura plàstica.  Els cables i instal·lacions dels aparells 

electrònics situats a la part superior de les taules, no estan en cap cas aïllats d’altres 

elements amb els quals puguin estar en contacte. Només, en el cas dels endolls i 

interruptors, la instal·lació d’aquests va embeinada amb un material plàstic completament 

aïllant. 

Per tant em de tenir molt en compte una part molt interessant de les plantes 1, 2 i 3, és el 

seu paviment format per moqueta. Aquesta és un material conductor de l’electricitat, per 

tant, es pot carregar electroestaticament mitjançant el fregament del cablejat, és a dir, un 

material neutre adquireix una determinada càrrega elèctrica en posar físicament en contacte 

amb un altre material prèviament electritzat. En aquest cas, hi ha un flux electrònic des del 

cos que posseeixi major densitat cap al qual tingui menor proporció de càrrega, mantenint el 

moviment elèctric fins que tots dos cossos s'igualin elèctricament.  

En conclusió, perquè no es produeixi aquest fenomen, em de tenir en conte els estudis fets 

posteriorment.  



Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular   159 

 
 

5.4.2Mesures d’humitat relativa i camp electromagnètic  

5.4.2.1 Mesures Puntuals d’humitat i camp electromagnètic 

-Condicions termohigrotèrmiques: temperatura seca i humitat relativa del aire en les 

estàncies i llocs de treball escollits i mesures dels mateixos paràmetres al exterior.   

-Camps electromagnètics: Camp elèctric (E) i camp magnètic (H) a 50 Hz de freqüència. Els 

valors es localitzaran als llocs més pròxims a les persones, buscant els valors més alts. (Taula 

16) 
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CAMPUS NORD. 
Medicions puntuals DIMARTS 4/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 0 
 

          

Taula recepció 54,4% / 55% 50% / 46.7% 23,3ºC / 23,2ºC  25ºC/22,5ºC 155,2 / 143,9 0,14 / 0,22 

Taula estudiants amb 
ordinador 52% / 52,7% 50% / 46.7% 23ºC / 22,8ºC  25ºC/22,5ºC 100,2 / 106,4 0,10 / 0,17 

Taula estudiants sense 
ordinador 55,6% / 56% 50% / 46.7% 23,1ºC / 23,6ºC  25ºC/22,5ºC 63 / 68,9 0,054 / 0,044 

BIBLIOTECA. PLANTA 1             

Taula recepció 54% / 55% 50% / 46.7% 23ºC / 22,6ºC  25ºC/22,5ºC 163,9 / 158 0,10 / 0,080 

Taula estudiants amb 
ordinador 54% / 53,2% 50% / 46.7% 23,2ºC / 22,9ºC  25ºC/22,5ºC 95,2 / 99,3 0,10 / 0,10 

Taula estudiants sense 
ordinador 53,5% / 54% 50% / 46.7% 23,1ºC / 23,2ºC  25ºC/22,5ºC 69,5 / 70,9 0,77 / 0,52 

BIBLIOTECA. PLANTA 2             

Taula recepció 50,4% / 51% 50% / 46.7% 23,3ºC / 23ºC  25ºC/22,5ºC 168,2 / 163,4 0,065 / 0,042 

Taula estudiants amb 
ordinador 51,2% / 51,6% 50% / 46.7% 23,6ºC / 23,1ºC  25ºC/22,5ºC 100,2 / 106,4 0,075 / 0,043 

Taula estudiants sense 
ordinador 51,9% / 52% 50% / 46.7% 23,3ºC / 23,4ºC  25ºC/22,5ºC 63 / 68,9 0,014 / 0,018 

BIBLIOTECA. PLANTA 3             

Taula recepció 54,3% / 56% 50% / 46.7% 23,5ºC / 23,8ºC  25ºC/22,5ºC 167,06 / 159,6 0,25 / 0,21 

Taula estudiants amb 
ordinador 51,2% / 52% 50% / 46.7% 23,3ºC / 23,2ºC  25ºC/22,5ºC 99,9 / 98,7 0,37 / 0,67 

Taula estudiants sense 
ordinador 49,9% / 50,2% 50% / 46.7% 22,9ºC / 23,3ºC  25ºC/22,5ºC 63 / 68,9 0,58 / 0,48 
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  DIMECRES 5/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 0             

Taula recepció 50,4% / 51% 52% / 58% 23,3ºC / 23,6ºC  25,9ºC / 20ºC  158,2 / 160,4 0,017 / 0,018 

Taula estudiants amb 
ordinador 51,2% / 51,6% 52% / 58% 23,3ºC / 23,2ºC  25,9ºC / 20ºC  108,2 / 102,8 0,034 / 0,039 

Taula estudiants sense 
ordinador 51,9% / 52% 52% / 58% 23,1ºC / 23,3ºC  25,9ºC / 20ºC  70,3 / 70,9 0,081 / 0,086 

BIBLIOTECA. PLANTA 1             

Taula recepció 54% / 55% 52% / 58% 22,1ºC / 22,6ºC  25,9ºC / 20ºC  176,3 / 178,3 0,14 / 0,22 

Taula estudiants amb 
ordinador 54% / 53,2% 52% / 58% 23,2ºC / 23,6ºC  25,9ºC / 20ºC  98,5 / 99,8 0,10 / 0,17 

Taula estudiants sense 
ordinador 53,5% / 54% 52% / 58% 23,1ºC / 23,6ºC  25,9ºC / 20ºC  79,9 / 81,5 0,054 / 0,044 

BIBLIOTECA. PLANTA 2             

Taula recepció 54,4% / 55% 52% / 58% 23,5ºC / 23,6ºC  25,9ºC / 20ºC  175,6 / 172,4 0,065 / 0,042 

Taula estudiants amb 
ordinador 55,4% / 55% 52% / 58% 23,5ºC / 23,6ºC  25,9ºC / 20ºC  99,2 / 97,8 0,075 / 0,043 

Taula estudiants sense 
ordinador 55,6% / 56% 52% / 58% 23,3ºC / 23,6ºC  25,9ºC / 20ºC  83,3 / 87,8 0,014 / 0,018 

BIBLIOTECA. PLANTA 3             

Taula recepció 54,8% / 53,3% 52% / 58% 23,9ºC / 23,6ºC  25,9ºC / 20ºC  179,6 / 170,4 0,10 / 0,080 

Taula estudiants amb 
ordinador 51,2% / 52% 52% / 58% 23,6ºC / 23,9ºC  25,9ºC / 20ºC  220,7 / 208,9 0,10 / 0,10 

Taula estudiants sense 
ordinador 51,3% / 52,2% 52% / 58% 24,1ºC / 23,8ºC  25,9ºC / 20ºC  89,7 / 84,9 0,77 / 0,52 
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  DIJOUS 6/06/2013           

(Matí / Tarda) 
HUMITAT RELATIVA 

INTERIOR (%) 
HUMITAT RELATIVA 

EXTERIOR (%) 
TEMPERATUIRA 
INTERIOR (ºC) 

TEMPERATURA 
EXTERIOR (ºC) 

CAMP 
ELÈCTRIC (V/m) 

CAMP 
MAGNÈTIC (µT) 

BIBLIOTECA. PLANTA 0 
 

          

Taula recepció 53,8% / 53,2% 47,5% / 46,8% 23,4ºC / 23,6ºC  24,1ºC / 26,3ºC  134,6 / 144,3 0,034 / 0,028 

Taula estudiants amb 
ordinador 54% / 53,2% 47,5% / 46,8% 24,1ºC / 24,2ºC  24,1ºC / 26,3ºC  88,9 / 90,4 0,017 / 0,015 

Taula estudiants sense 
ordinador 53% / 52,2% 47,5% / 46,8% 23,5ºC / 23,3ºC  24,1ºC / 26,3ºC  79,3 / 78 0,017 / 0,020 

BIBLIOTECA. PLANTA 1             

Taula recepció 57,7% / 57,2% 47,5% / 46,8% 23,3ºC / 23,4ºC  24,1ºC / 26,3ºC  165,2 / 135,3 0,150 / 0,018 

Taula estudiants amb 
ordinador 58,4% / 58% 47,5% / 46,8% 23,4ºC / 23,6ºC  24,1ºC / 26,3ºC  99,7 / 101,2 0,081 / 0,073 

Taula estudiants sense 
ordinador 55,6% / 55,2% 47,5% / 46,8% 24,4ºC / 24,1ºC  24,1ºC / 26,3ºC  94 / 98,7 0,017 / 0,024 

BIBLIOTECA. PLANTA 2             

Taula recepció 59,4% / 58,2% 47,5% / 46,8% 23,1ºC / 23,6ºC  24,1ºC / 26,3ºC  152,8 / 162,9 0,025 / 0,021 

Taula estudiants amb 
ordinador 56% / 55,2% 47,5% / 46,8% 23,1ºC / 23,3ºC  24,1ºC / 26,3ºC  102,6 / 103,8 0,077 / 0,067 

Taula estudiants sense 
ordinador 55,9% / 54,2% 47,5% / 46,8% 23,1ºC / 23,4ºC  24,1ºC / 26,3ºC  99,2 / 96,3 0,058 / 0,048 

BIBLIOTECA. PLANTA 3             

Taula recepció 56,5% / 55,2% 47,5% / 46,8% 23,4ºC / 23,6ºC  24,1ºC / 26,3ºC  198,1 / 182,9 0,083 / 0,060 

Taula estudiants amb 
ordinador 53,3% / 53,2% 47,5% / 46,8% 24,3ºC / 24,6ºC  24,1ºC / 26,3ºC  153,6 / 154,8 0,170 / 0,200 

Taula estudiants sense 
ordinador 51,9% / 51,2% 47,5% / 46,8% 24,5ºC / 24,6ºC  24,1ºC / 26,3ºC  79,2 / 81,3 0,260 / 0,320 

Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 5.18 Mesures puntuals de l’ humitat relativa i camp electromagnètic a la biblioteca Rector Gabriel Ferraté
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5.4.2.1.1 Conclusions estudi mesures puntuals 

En quan a nivell d’humitat relativa, cal garantir els nivells de l’aire a l’ordre del 50%, i  

assegurar que aquests es mantenen durant tota la jornada de treball, així com en tots els 

períodes estacionals. 

Els resultats puntuals obtinguts a cada planta de la biblioteca Rector Gabriel Ferraté, és 

consideren molt adequats, ja que quan parlem de valor mínim obtingut és un 50%, i el més 

elevat un 58,4%, és a dir, el rang amb el que és mouen compleix amb el límit establert en el 

protocol. 

Pel que fa el camp electromagnètic, com a totes les estàncies estudiades, els valors del camp 

elèctric varien entre 63-220,7 V/m i els de camp magnètic 0,00-0,77 µT. 

Dels resultats obtinguts es destaquen nivells d'intensitat de camp elèctric i camp magnètic 

més elevats en taules on disposen d’elements electrònics. No obstant això, tots els nivells 

obtinguts es consideren molt habituals en aquests entorns de treball i els valors són molt 

baixos en relació al que estableix la Directiva 2004/40/CE23, del Parlament Europeu i del 

Consell (Camp elèctric 10.000 V/m i Camp Magnètic 500 µT). 
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5.4.2.2 Mesures d’humitat en continuo amb gràfics 

-Biblioteca 

Planta 0, dia 10/06/2013 a les 18:32h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.24 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.19 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.25 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.20 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa  
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Planta 1, dia 10/06/2013 a les 16:05h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.26 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.21Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.27 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.22 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa  
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Planta 2, dia 10/06/2013 a les 17:17h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.28 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.23 Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.29 Gràfic humitat relativa segons normativa 50% 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.24 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa  
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Planta 3, dia 10/06/2013 a les 18:32h. Temperatura i Humitat 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.30 Gràfic de nivell d’humitat i temperatura en una hora 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.25Mesures de temperatura i humitat en una hora 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 5.31 Gràfic humitat relativa segons normativa 50%  

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5.26 Valors màxims i mínims d’ humitat relativa 

 

 

5.4.2.2.1 Conclusions estudi en continuo  

La humitat relativa de l’aire als llocs de treball s’ha de mantenir amb els nivells d’humitat 

relativa recomanats (50%).  

Per concloure l’estudi realitzat en cada una de les plantes corresponents a la biblioteca 

Rector Gabriel Ferraté, cal destacar que cada un dels anàlisis fets a les corresponents plantes 

ha estat totalment satisfactori. 

Recordar que l’estudi consta de mesures continues cada dos minuts durant el període d’una 

hora, obtinguen així valors superiors al mínim establert en el protocol.  

Per tant, podem afirmar que l’ indret citat disposa d’uns nivells d’humitat òptims per 

prevenir casos de lipoatròfia semicircular.  
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5.4.3 Conclusions de l’Edifici 

A partir del estudi fet a la biblioteca Rector Gabriel Ferraté  és pot concloure que no hi ha 

risc cap els treballadors ni estudiants de patir algun símptoma de lipoatròfia semicircular.  

Aquest edifici, podria tindre indicis de patir casos de lipoatròfia semicircular degut al mal 

aïllament del cablejat dels elements electrònics, sent possible el fregament amb un material 

amb alt nivell de carga elèctrica com és la moqueta que recobreix el paviment de la 

biblioteca. 

Per contra, el alt nivell d’humitat relativa que hi ha a cada una de les seves plantes, fa que 

s’anul·li la possibilitat d’existir l’acumulació de cargues electrostàtiques.  A més a més, el 

material amb el que està fabricat el mobiliari, fa que la possible carga de l’estructura 

metàl·lica quedi aïllada de la zona de contacte amb les persones.  

En resum, es pot afirmar que aquest edifici està dotat de un bon clima interior fa que la 

possible detecció d’un cas de patologia sigui nul·la. 
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6. VALORACIÓ DEL PROTOCOL 

El protocol de la Generalitat de Catalunya va ser redactat l’any 2007 a causa de l’aparició 

dels primers casos de LS a Barcelona. A partir d’aquí, es van iniciar un seguit d’estudis, 

seguiments i controls, amb l’objectiu d’identificar els factors d’exposició relacionats amb la 

lesió, proposant mesures preventives i correctores. 

Arrel d’aquest primer protocol, és van redactar diversos protocols arreu d’altres comunitats 

espanyoles, sent aquest la font d’inspiració i el més complert. 

Tot i això, després d’haver-ne fet ús, personalment trobo mancances d’informació. 

Com és el cas d’ uns valors fixos sobre el camp electromagnètic que delimitin els extrems on 

es pot considerar un risc de l’aparició o detecció de LS.   

També trobo que és podria afegir una guia de materials d’alt risc, els quals potencien el 

camp electrostàtic. 

Per acabar, cal mencionar que el procediment d’actuació mèdica en cas de trobar-se amb un 

cas, és molt complert i molt esclaridor.  
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7. CONCLUSIONS 

Després de la realització del projecte, es pot dir que s’han pogut complir els objectius 

establerts en un principi. Una vegada fet l’estudi estadístic dels edificis, s’han pogut recollir i 

analitzar tota una sèrie de dades que ens han donat informació concreta per poder descartar 

la possible contaminació del edifici. 

 

També s’ha comprovat que les dades extretes de l’estudi estadístic reafirmen que cap de les 

estàncies estudiades conté indicis perquè es produeixi o hi hagi alguna causa de casos de 

lipoatròfia semicircular. 

 

A la vegada, ha servit per assabentar-me que les condicions d’humitat relativa en despatxos 

de segon cicle de l’EPSEB, són molt inferiors a la normativa. Sent propensos a poder 

acumular cargues electrostàtiques en els llocs de treball. Com que aquests disposen de 

finestres practicables, s’ hauria de fer renovacions d’aire durant la jornada laboral per tal de 

augmentar aquest nivell d’humitat. 

 

En canvi, els nivells d’humitat i temperatura més òptims són els de la biblioteca Rector 

Gabriel Ferraté, per tant, no hi ha possibilitat d’acumular cargues electrostàtiques ni 

possibilitat que existeixi cap signe i símptoma de lipoatròfia semicircular.   

 

Mitjançant l’estudi puc concloure que a part dels nivells d’humitat, el mobiliari que s’utilitza 

en totes aquestes biblioteques és l’idoni per evitar les acumulacions de cargues. Ja que la 

gran majoria és fusta o derivats i aquests són un bon aïllant. 

 

Finalment he aprés molt sobre el tema important, un lloc amb una adequada qualitat d'aire 

interior és molt important per a la salut i el confort dels ocupants, permetent millorar 

el seu rendiment i productivitat, evitant malalties i afectes secundaris d’aquesta.  

 

El que es va fer arquitectònicament al voltant del any 2007, a causat diversos problemes en 

la salut, tant aleshores com avui en dia. El fet és que els  edificis amb gran afluència de públic 

(oficines, hotels, clíniques, fàbriques, indústries de determinats tipus, etc ...), per tal 

d'estalviar energia es van aïllar més i millor, el que va comportar, a part l'estalvi energètic 

esperat, una preocupant degradació de l'aire interior en no renovar aquest contínuament, és 

a dir, van fer reduir el nombre de renovacions per hora de l'aire d'un espai tancat. 

Al principi no van importar massa les conseqüències fins que aquestes es van fer més 

rellevants. Avui en dia la preocupació social s'ha estès a tots els ambients interiors (edificis 

residencials i no residencials). Els esforços per la conservació d'energia han aconseguit que 

els edificis siguin més "estancs" i estiguin millor aïllats tèrmicament, aconseguint reduir les 

potències instal·lades dels sistemes de calefacció, ventilació i condicionament d'aire, a causa 

que les estratègies de control han minimitzat l'aire en circulació en els espais ocupat. 
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Per tant, la principal solució, i/o acció preventiva més important alhora d’evitar aparició de 

casos de lipoatròfia semicircular és el nivell d’humitat relativa.  
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3. THEORETICAL FRAMEWORK 

Semicircular lipoatrophy (SL) is an atrophy of the adipose tissue located in the subcutaneous 

tissue, which has been described in different locations such as the thighs, forearms and 

abdomen, and rarely ankles (Figure 3.1, 3.2 and 3.3). 

It is characterized by circular depressions in hand, more frequently located in the 

anterolateral thigh semicircle, unilateral or bilateral. Not affect tissue and overlying skin and 

muscles infrajacents as, in most cases does not cause symptoms, although some cases has 

heavy legs and fatigue. Its clinical course is benign, and produces no effects refer cases over 

a period of months to years, ceasing exposure to risk factors. 

. 

 

 

 

3.1 Background 

Semicircular lipoatrophy was initially described by two German doctors, Gschwandtner and 

Munzberg in Innsbruck in 1974. They relate the first three semicircular lipoatrophy patients 

with conditions in the buildings where they worked. Later, in 1981, two dermatologists at St. 

Batholomew's Hospital in England published a study with similar observations in the British 

Journal of Dermatology. It is from 1995, when it began to publish more cases of this disease 

in different European countries including France, Italy, England and the Netherlands. An 

outbreak was detected 1300 cases employees of a bank in Belgium, KBC Bank & Insurance 

       Sources: Dimson et al (2006) 

Figure 3.1 Semicircular 

lipoatrophy ankles 

 

Sources: Sardana et al (2007) 

Figure 3.2 Semicircular 

lipoatrophy gluten 

 

      Sources: Sardana et al (2007) 

Figure 3.3 Semicircular 

lipoatrophy  
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Group, this is the most extensive in the number of cases when detected until today 

worldwide. 

In April 2007 the first cases of LS  was detected in 1137 in different branches of companies in 

Catalonia (Gas Natural, La Caixa and Agbar among others), from which the proceedings are 

initiated study, monitoring and control the administration work and care, with the aim of 

investigating the exposure factors that could influence the development of the lesion and 

propose preventive and corrective measures in the workplace (Ubeda et al., 2011; Rodriguez 

et al., 2008). 

The appearance of the LS occurs mostly in working conditions. It was caused by work on new 

office buildings with closed ventilation system and artificial climate in which the affected 

workers take a job with large tables with plenty of electrical equipment and wiring. It can 

also cause the use of compression clothing. (Diaz et al., 2010, Ortega et al., 2009, Rodriguez 

and Madrid, 2008; Reinoso et al., 2010). 

3.2 Signs and symptoms 

 

The lesion measuring 5 to 20 cm long, 2 wide and 1 to 5 mm deep (picture 3). You 

semicircular shape and is located in the anterior and lateral thigh, forearm, abdomen, 

buttocks and ankles. These bands are usually visible to the naked eye, but sometimes they 

are not, but are palpable. 

The skin and muscle tissue around the lesion show no sign of inflammation or itching, or a 

change in color or condition. Other complementary studies such as electrophysiological or 

radiological are usually normal and histopathological features are nonspecific, showing only 

a partial or total loss of fat tissue, which is replaced by collagen fibers. 

In some cases accompanied by symptoms of fatigue and heavy legs. It is located at 72 cm 

from the ground, coinciding with the height of the table (Figure 3.4 and 3.5). (Reinoso et al., 

2010, Ortega et al., 2009; Macia and Juanola, 2009; Zafra et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sources:  www.websindical.com 

Figure 3.5 Measures of injury. 2cm wide and 15cm 

long 

 

 

  Sources:  Calduch y Panades (2013) 

Figure 3.4 Location injury 

 

http://www.websindical.com/
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3.3 Causes 

In buildings where there are cases of LS have a number of common factors in relation to the 

general facilities of the building, furniture and equipment work. 

In relation to the general facilities of the building, one factor is common ventilation and air 

conditioning system. All buildings have an air conditioning system, some also have natural 

ventilation through windows, although the entry of outside air naturally is negligible. 

Probably to maintain the temperature inside. Consequently, it is considered that the 

influence of the outside air is minimal. In most buildings, the system does not allow the 

modification of the percentage of relative humidity in the air. 

The centers with the highest incidence of cases relate to new buildings or refurbished 

furniture changes, however cases have been reported in buildings which had not made any 

changes. Some of them have technical floors, ie, floors below which runs the entire electrical 

installation. Also, the kind of finished carpets covered the floors predominantly electrostatic 

and other types of finishing ceramic, metal or plastic, all levels are considered dissipative 

surface resistivity of electrostatic charges. 

Regarding the furniture, all jobs have tables height between 72 and 73 cm. The surface 

material is diverse, although there has been a high number of cases in workers with tables 

phenolic resin, conductive material (surface resistivity of about 10Ω) than other materials 

such as medium density fiber conglomerates. 

Most desks have the cash rate structure and a metal support also for the collection of 

electrical wiring for all teams that use. The thickness of the edge of the surface is variable 

and can range from a minimum of 3 to 5 mm up to 20 mm. The shape of the contour shapes 

ranging from rounded to angled. 

All work chairs have a metal frame inside and exterior coatings for plastics and synthetic 

fabrics and all with insulating behavior. In relation to work equipment used in all schools 

have a computer standard that your CPU is on the table or under a metal support it. In some 

cases it is equipped laptop computer, PDA, calculators and mobile phones. The printers are 

in some cases in the workplace and in other cases centralized in one area 

That is, it is considered that parameters such as the percentage of relative humidity, 

intensity of electric field and magnetic field and electrostatic voltages, could be decisive in 

the development of the LS. 
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• Terms thermo-higromètriques: percentage of relative humidity. 

Available data confirm that all workplaces have been for some indefinite period of relative 

humidity levels of around 30%. 

According to the provisions of Annex 3, paragraph 3 b) of RD 486/1997 of 14 April on the 

minimum health and safety in the workplace, the relative humidity must fall between 30% 

and 70%, except in places where there are risks static electricity in which the lower limit is 

50%. 

 

Similarly, the regulation of heating systems in buildings RITE (RD 1027/2007, July 20) 

established criteria relative humidity comfortable to work with sedentary metabolic activity: 

for the winter period between 40 and 50%, and for the summer period between 45 and 60%. 

 

• Electromagnetic fields: the electric field intensity and magnetic field. 

                                        

Under the working studied the frequency of 50 Hz grid with all the equipment working in 

operation, obtained values ranging between minimum and maximum listed in Table 1. 

 

INTENSITAT CAMP ELÈCTRIC. E (V/m) INTENSITAT CAMP MAGNÈTIC. H (µT) 

249-78,1 0,77-0,03 

 

Table 3.1. Intensity of electric and magnetic fields 

 

The results obtained highlight intensity levels of electric field and magnetic field at high 

tables where the structure of which is metal and have no grounding. However, all levels 

obtained are considered very common in these work environments and values are very low 

in relation to the provisions of 2004/40/CE23 Directive of the European Parliament and of 

the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the 

exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields). 

These values are set according to the frequency at 50 Hz that are listed in Table 2. 

 

 

INTENSITAT CAMP ELÈCTRIC. E (V/m) INTENSITAT CAMP MAGNÈTIC. H (µT) 

10.000 500 

 

Table 3.2. Intensity of electric and magnetic fields 
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• Electrostatic charges: 

The obtained consisted of studying human behavior in terms of the accumulation of 

electrostatic charge, meaning that normal operations generating frictional load: getting out 

of the chair and walk. 

The parameter used to quantify the intensity of electrostatic discharge is the electrostatic 

voltage. For the determination of this parameter involves various factors, among which are: 

relative humidity, the costumes, the material of the soles of the shoes, the floor coverings 

and / or chairs, gait and capacitance individual, ie the ability of the human body to 

accumulate charge. 

In short, the cause of LS is caused by accumulation of electrostatic loads on objects such as 

work teams that generate downloads friction between the thighs explain the activation of 

macrophages and production of cytokines that destroy fat cells. 

On the other hand, the electromagnetic fields generated by the wiring and equipment 

installed in the work environment can be absorbed by the metal structures of the tables, 

unloading when a body come in contact with this metal structures. (Figure 3.6 ). Finally, 

measurements of the electric field altered the wiring tables and air conditioning systems 

with low relative humidity contribute to the presence of high levels of electrostatic energy 

(Rodriguez and Madrid, 2008; Ubeda et al. 2011; Macia and Juanola, 2009 , Ortega et al. 

2009 by Cuevas et al. 2008 by Perez et al. 2010; Apellániz, 2007). 

 

 

Sources:  Calduch y Panades (2013)  

Figure 3.6 Furniture electrostatically charged in contact with a body 
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3.4 Studies on patients 

 

Many authors have studied several cases in several offices in Spain and its prevalence is set 

to 25-75% of office workers, being more common in women, a 93-97% of the cases studied, 

in the third or fourth decade of life. Although not exclusive to women. 

Cuevas et al. (2008) made a study of workers who came from highly modern technology of 

buildings under the same conditions, most of the working hours were performed on tables 

and desks with electronic devices. All these patients were there to make a complete medical 

history, and also ultrasound and injured area with an analytical hematology, biochemistry, 

enzymes, acute phase reactants and markers of autoimmune diseases. 

They studied 45 cases, 75% were eventually diagnosed LS and a large majority of cases 

occurred in women (93%). As for the location, all cases stood in the thigh in a uni-or 

bilateral, but two exceptions suffered LS in an arm and a dissection leg, and an other in the 

dissection of the gluteal region (who often was sitted on the end of the table ). The 

characteristics of the lesion are defined to be in the ground to a height ranging between 62 

and 84 cm. The height of 72 cm is considered standard tables and other office furniture desk. 

(Figure 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The width showed a range of 10 to 45 mm. But 90% were between 10 and 20 mm. 

As for the length, the range was between 30 and 180 mm. (Figure 3.8). 

39% 

36% 

25% >72 cm (39%)

72 cm (36%)

<72 cm (25%)

Sources: Cuevas et al. (2008)  

Figure 3.7 Perpendicular distance land-injury 
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A review at 3 months, almost 75% of cases have a recovery trend, showing an 43.3% in 

complete remission, 30.4% in partial remission and 26.6% showed no changes. (Figure 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortega et al. (2009), a year later carry out a survey to employees under the same conditions, 

obtaining identical results. 

Of the 93 cases studied, 62 (66.67%), there were finally diagnosed semicircular lipoatrophy. 

An overwhelming majority of cases occurred in women (96.7%) with no significant 

differences by age ranges. For the location, all cases were located in the thigh with uni-or 

bilateral form,another one in an arm in a further dissection of the thigh, one in two arms and 

the other in the gluteal region (attributed to the fact that the patient is often was sitted in 

21% 

54% 

25% >130 mm (21%)

30 a 80 mm (54%)

80 a 130 mm (25 %)

no changes; 
26,2 

Partial 
remission; 

30,4 

Complete 
remission; 

43,4 

0 20 40 60

nº persones (%)

Source: Cuevas et al. (2008)  

Figure 3.8 Length of the lesion 

 

Source: Cuevas et al. (2008) 

Figure 3.9 Evolution after 3 months 
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the extreme of the table). The characteristics of the lesion are defined to meet the ground at 

an altitude ranging between 51 and 84 cm with an average of 69 cm (Figure 10.3). 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

As for the length of the lesion (Figure 3.11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the review at 3 months, the results were the same as the study of Cuevas et al 2008. A 

75% of cases have a recovery trend, showing a 43.4% complete remission and 30.4% partial 

remission. And a 26.2% were no changes.  

8% 5% 

35% 52% 

110-140 mm (8%)

150-180 mm (5%)

20-50 mm (35 %)

60-100 mm (52%)

23% 

54% 

23% >74 cm (23%)

70-74 cm (54%)

<70 cm (23%)

Sources: Ortega et al. (2009) 

Figure 3.11 Length of the lesion 

 

Sources: Ortega et al. (2009)  

Figure 3.10 Perpendicular distance land-injury 
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Rodriguez and Madrid (2009), show another study of 148 employees in 27 companies of 

Catalunya. The 148 cases included in the study were subjected to the same clinical protocol, 

including anamnesis clinical and labourable by using the questionnaire developed by the 

Public Health Agency of Barcelona and the Department of Work and Health of the 

Generalitat of Catalunya. The results highlight that the majority of cases are women, being 

very low number of affected men (n = 9). The predominant age group in both sexes is 31 to 

40 years. About the Body Mass Index (BMI), the majority of women (74%) had normal weight 

status (BMI between 18.5 and 24.9) while men dominated the state of overweight and 

obesity (BMI over 25, 67%. As for jobs predominante the office workers (n = 144, 97%). 

(Table 3) 

 n % 

TOTAL 148 100 

Men 9 6.1 

Women 139 93.9 

AGE   

18-30 33 22.3 

31-40 68 45.9 

41-50 32 21.6 

51-60 14 9.5 

>60 1 0.7 

BODY MASS INDEX   

18.5-19.9 21 14.2 

20.00-24.9 85 57.4 

25.0-29.9 38 25.7 

>30 4 2.7 

WORKPLACE   

Office 144 97.3 

Others 4 2.7 

Table 3.3 Personal and Occupational Characteristics 
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In addition, they obtained results of environmental measurements experts in six companies, 

whose 23 were workers affected. 

The observation in these companies showed that it was newly constructed buildings or 

newly remodeled when its furniture. (Table 4). 

Table 3.4. Environmental Criteria company 

Finally, a recent study of Perez et al. (2010) shows, 4 Catalan companies, specifically of 

Barcelona. The activity of these are administrative and housekeeping (5.5%) is also included 

in this study. (Table 5). 

 

 Company 1 Company 2 Company 3 Company 4 

BUILDING TYPE     

Close/Open close open close open 

Year 2006 2005 2006 1998 

VENTILATION 

SYSTEM 

    

CRITERIA Number of cases % (total 23 

surveyed) 

Number of companies % (6 total 

surveyed) 

A: Low relative 

humidity 

19 (83%) 3 (50%) 

B: Electrostatic 

loads 

16 (70%) 3 (50%) 

C: Increased 

electromagnetic 

loads 

0 0 

A+B 15 (65%) 2 (33%) 

Only A 4 (17%) 1 (17%) 

Only B 1 (4%) 1 (17%) 

NO 3 (13%) 2 (33%) 



 
 

Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular    190 

 

 

General/Partial General General General General 

% Outside air 15 20 28 - 

AIR integrated into 

the ventilation 

system 

integrated into 

the ventilation 

system 

integrated into 

the ventilation 

system 

integrated into 

the ventilation 

system 

HUMIDIFICATION no no no no 

TYPE TABLE     

Structure metal metal metal metal 

Electrified yes yes yes no 

Material surface phenolic resin phenolic resin phenolic resin phenolic resin 

Height 72 cm 70.5 - 71.7 cm 71 – 73 cm 71.5 – 73 cm 

Extrem 0.5 cm 0.4 cm 2 cm 0.3 cm 

CHAIR     

material synthetic fabric Woven 

synthetic 

plastic 

synthetic fabric synthetic fabric 

ELECTRONIC 

INSTRUMENTS 

yes yes yes yes 

FLOOR     

materials 1.antistatic 

carpet 

2. technical 

ground 

3. concrete 

1.mats 

2. technical 

ground 

3. concrete 

1. synthetic 

ground 

2. technical 

ground 

3. concrete 

1. fitted carpet 

2. concrete 

 

Table 3.5. Business Features 

After the study made these companies, showed that the number of people affected was 

between 25-60%, being more common in women ranged between 83-96% of the cases 

studied. The age of the patients affected was around the age of 40. 
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3.5  Conclusions of the study 

From the studies and according to the experience of monitoring cases in different 

workplaces, have observed a number of common factors in most cases appeared: 

— Workplaces that have a general ventilation system with air without humidification. 

—  Relative humidity levels below 50% (often around 30%). 

— Employees who experience discomfort usually by electrostatic discharges. 

— Staff working that are in contact with work surfaces (tables, desks...) and other pieces of 

furniture (drawers, shelves...), including administrative personnel, technical and cleaning 

staff. 

— Work surfaces with a metallic structure not connected to the protective earthing of the 

electrical circuit, with the presence of office equipment (computer, phone, printer...), with 

plenty of wiring. 

Although, the specific cause of Semicircular lipoatrophy is not yet known, the factors 

described three related hypotheses (contact with furniture, static electricity and 

electromagnetic fields) that play an important role and, depending on the characteristics of 

the site work, each of these factors can affect a greater or lesser extent. (Figure 12.3). 

 

 

Sources: http://nosoloingenieria.com/ 

Figure 3.12 Common factors in cases of lipoatrophy 

http://nosoloingenieria.com/
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Finally, the increased incidence in women may be due to the increased amount of fat in 

women, and structural differences of adipose tissue in both sexes (Figure 3.13), which would 

make the female tissue more lax, were more prone to collapse. They can also influence 

differences types of works. (Macia and Juanola, 2009, Rodriguez and Madrid, 2009; Calduch 

and Panades, 2013). 

 

Sources: Macià y Juanlola (2009) 

Figure 3.13 Adipose tissue 

 

3.6 Preventive Measures 

Preventive measures that have to be taken are: 

—Edges of the tables must to be are wide, so the contact surface must to be large we have 

to avoid the thin edges. But we can not set a minimum thickness from which we can 

consider a reducing risk, because, it’s the combination of thickness and shape, which 

reduces or increases the risk. 

— Inform workers and established working procedures to avoid continuous pressure 

exercised on parts of the body on the edges of furniture and, in particular, the work table. 

— Review the design of work places and the distribution of equipment and work tools to 

avoid movements that involve contact with the edges of the table. In this review, we must 

remember not only the regular duties of the job, also the derivatives work, like making the 

maintenance, or especially the cleaning. 

— Ensure high levels of relative humidity of the air in the order of 50%, and ensure that 

these are maintained all the year and in every season. 

— Avoid materials that originate and accumulate static electricity. 
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— Avoid using liquid on antistatic surfaces with which the worker can stay in touch.  These 

products are usually classified as irritants. 

— Avoid the influence of the electrical installations on a metal structure of work tables, 

improving the electrical insulation of the wiring respect to the metal structure of the table 

and connecting with the grounding of electrical protection. (Apellándiz, 2007; Macià i 

Juanola, 2009; Ortega et al. 2009; Diaz et al. 2010; Reinoso et al. 2010; Hermans et al. 1999). 

 

3.7 Affected buildings in Spain 

In 2007 begins to see developed the first cases of semicircular lipoatrophy buildings in Spain, 

mainly the Basque Country, Catalonia and Valencia. 

3.7.1 Building of Gas Natural (2007) 

The first case of LS Spain, diagnosed in Catalonia, was the building of gas natural (Figure 

3.12) located in the area of the Villa Olimpica. It is a building of 20 floors with a close with a 

glass curtain wall that unifies the whole. 

The 2nd of March 2007, were published the first articles on this case, with headlines such as;  

“La investigación relaciona la enfermedad con el exceso de electricidad estática” at la 

Vanguardia, “Una enfermedad que viaja por los cables de la oficina” at El Pais, etc. 

The headquarters of Gas Natural were diagnosed 150 cases. Later the company and la 

Generalitat de Catalunya figure rose to 154 while the UGT said 165 people were affected, if 

were included external staff hired housekeeping. 

Dr. Joan Olive, a specialist in occupational medicine, said that the damage was not severe, 

and said that was enough stop being exposed to electrostatic fields 

After they had detected these outbreaks of semicircular lipoatrophy, the company was 

forced to close to implement the necessary improvements preventive. They install 

humidifiers and also extended the grounding for the amount of wiring that goes under the 

tables. 

The 6th of March 2007, according to an article at La Vanguardia, the workers returned to the 

office. They were still suffering and worsening the disease. Natural Gas argued that 

maturation was between three and four months. The UGT confirmed that the company was 

performing well and all the preventive improvements would be completed in six months.
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Sources: www.urtbanity.es 

Figure 3.12 Building of Gas Natural 

 

3.7.2. Building of La Caixa (2007) 

Later was found a similar case to the building of La Caixa (Figure 3.13) is located on Avinguda 

Diagonal in Barcelona. 

The 5th of April 2007 was published the first article of this building on the newspaper El Pais. 

They found twenty cases of LS, 17 confirmed, to be exact. The disease was diagnosed last 

month in the building of Gas natural. The origin of this disease came from static electricity 

and low humidity in the office, but La Caixa examined if the level of moisture amd his 

installations was adequate. So it dismiss that the origin was in the building. But the tables 

used were the same as the building of Gas Natural. 

La Generalitat was informed of these two cases, and the minister of labor, Mar Serna said 

that she would send an inspection team and technicians of the department to the facilities 

of La Caixa to determine the causes. At the same time, was announced that if other cases 

were detected, Treball write up a protocol for health and safety measures to adopt it as a 

preventive measure and it would be sent to companies and delegates from prevention to 

prevent it happens again. 

The 19th of abril 2007, was when the department de treball of la Generalitat inspected the 

black towers. 
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UGT requested that the bank consider the condition as an occupational hazard, because CC 

OO previously had reported that the company would not take any preventive measures. 

Later, on the 27th of April, El Pais writes another article, reporting that workers who suffer LS 

in La Caixa were on the rise and had a hundred affected. Comsions obreres said that 13 

people were in the buildings at the central bank in Barcelona, the other 67 were in Spain, 40 

which were in the province of Barcelona, another 9 were in Valencia and 9 more in Madrid. 

The disease also came to VidaCaixa one of its insurances subsidiarie, with 12 cases in 

Barcelona and three in Madrid. 

 

Sources: www.europapress.es 

Figure 3.13 Building La Caixa 
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3.7.3 Torre Agbar (2007)  

 

Sources: www.foro.turismo.org 

Figure 3.14 Torre Agbar 

 

Finally, they found more cases of this epidemic in Catalonia, particularly in la Torre Agbar 

(Figure 3.14) the headquarters of Aigues de Barcelona, and other companies such as the 

newspaper ADN, were diagnosed around more than thirty people who showed symptoms of 

the disease, after many of the seven hundred employees of the building submits to a 

voluntarily medical tests. 

After all these last cases, two newspapers, 20 minutes and El Pais, on the 4th of July, 

published articles explaining that la Generalitat de Catalunya presented that day the 

protocol wich have to action against semicircular lipoatrophy. With the aim, that the 

doctors, the technicians of the mutual and prevention services companies knew what to do 

in case of detecting this disease. The measurements that were made by la Generalitat, starts 

by scan the injury, then confirmed that is LS and look for more cases in the affected 

environment. When a case is confirmed, the company must notify the accident to l’autoritat 

laboral.  

At the same time, were announced that la Generalitat recognized semicircular lipoatrophy as 

an accident without the right of be on a sick leave and neither a financial compensation, 

because the disease is minor and reversible when associated factors affects. 
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3.7.4 Several cases at the País Basc (2007) 

Months later, announced other cases in Spain, with five employees of the Basque 

Government headquarters in San Sebastian. Telefonica in Madrid, also joined in the list of 

these companies with 20 employees affected. 

In the same city, the trade union of UGT denounced the 19th of November 2007, at the 

Maternal and Child Hospital Gregorio Maranon, 13 cases of semicircular lipoatrophy, within 

a period of two months in the staff of the center, which generated more "alarm", anxiety, 

fear, worry and stress among workers. This center, opened in March 2003, its  a “smart” 

building with a high-tech functional design for an hospital center, with glass-sealed, using 

ventilation with high levels of ozone, with existence of electromagnetic fields and high levels 

of static electricity associated to low levels of moisture . The UGT noted that it was 

important to consider the impact that the building could have problems for patients, 

children and mothers. 

The catalán Governament, as I said before, presented on July 2007, the protocol to prevent 

further cases. Months later,el Pais Basc, in collaboration with the Dermatology Department 

of the Hospital de Cruces, adapted this protocol. 

It consists of 21 pages, which included two questionnaires because the prevention services 

can provide the clinical characteristics and working conditions cases that appear. The 

protocol Basque, like the Catalan one that have 28 pages in total, including four appendices, 

aims to explain to the doctors and the mutual workers how to proceed with a possible case 

of lipoatrophy. First it instructs how to recognize the disease, so they can diagnose and treat 

it as a work accident. Finally, it provides the forms to how to monitor and study the 

conditions of employment. Basque Health authorities were using it with slight modifications, 

completed some aspects of diagnosis, because the Catalans doctors are who have more 

experience in this disease. They diagnosed 619 of the 650 cases in Spain. In the Basque 

Country there were nine possible cases, six in public sector and three in private. 

The protocol recommends companies to ensure values of relative humidity of the air of 50%, 

in cases where there are problems of electrostatic charges in the offices. It also recommends 

avoiding the influence of the electrical installations on desktops, improving the insulation of 

the wiring and installing grounding. 

The new protocol requires companies to look for new cases diagnosed after the first one, 

and if there is the appearance of a second case, it must specify the technical alert service to 

start evaluating prevention exposure, and Osalan. The Institute of Occupational Health must 

be directed to the company and fill out a medical questionnaire and another one of the 

conditions of all the jobs that can be affected. 
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The recommendations of the Catalan and Basque protocols joined after finding 190 cases. 

The 90% of studied cases had been in contact with surfaces, such as tables, where the 

largest burden of electrostatic energy. Most cases occur in closed buildings where is not 

have a natural ventilation. 

3.7.5 Building Agustí Centelles library (2011)  

 

Sources: www.barcelona.cup.cat 

Figure 3.15 Building Agustí Centelles library 

 

Four years after the protocol establishment, La Vanguardia talks about new cases in a 

Public Library on the Left of l’Eixample, Augustine Centelles (Figure 3.15), in the cultural 

Teresa Pàmies center, in Urgell street. They started to inform users, present or phoned 

them, saing that the newly opened facility closed in May 2011 until March at least. It was 

necessary to fix a few things of this “sick” building, where they proliferate cases of 

semicircular lipoatrophy. And not just employees. There was another case between users, a 

man, who was preparing oppositions, and he spent many hours in the library. 

The first cases occurred within a few months of opening in late 2011. Between February and 

March, were reforms in the air conditioning system of the library, the furniture was 

replaced, a part of the pavement was changed part... Labor inspection gave an OK for the 

result, but in recent months there have been four new cases. Councillor of Culture and 

President of the Consortium of Libraries, spoke of "responsible prudence" to justify the 

closing for make reforms. The main reform will completely change the pavement, which 

workers protested for months. 
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Yet was still appearing sick buildings, like the University of Barcelona located in the Raval, 

last February, admitted that since this into operation in 2007, three people have been 

diagnosed with this disease, and "all the measures that have been taken were 

recommended by other technical experts." However, the entity rejects that the center has 

done all that is in their hands, because it wasn’t three affected persons, but rather were 17, 

two of them were recognized by CatSalut, because the medical service company of UB and 

Mutual Universal have not recognized the existence of symptoms, even said that it was 

simply a matter of age or cellulitis. 

 

 

 

3.7.6 El Roure Nursery School (2012) 

 

 
Sources: www.laxarxa.com 

Figure 3.16 Building El roure nursery school 

Finally, the El Roure Nursery School (Figure 3.16) closed on 15th of April 2013 for a 

preventive measure for the diagnosis of two cases of lipoatrophy in childrens between 1 and 

2 years and two teachers. The City Council will ensure that the analysis required to 

determine what happens to the building. However, the Eixample district councillor, Gerard 

Ardanuy, said that he do not appreciated the common causes associated with this disorder 

have called sick buildings. 

But the fact is that the nursery is located in the same building where the library Augusti 

Centelles is, which has closed for four months ago because they had detected several cases 

of lipoatrophy. Councilman Ardanuy explain that the analytical work had finished in the 
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library and soon will begin the works on the problem to solvate them. It will change the floor 

and all materials that cause an overload of static electricity in the environment. Ardanuy 

announced that all staff that is working in the games room, also located in the library and 

still open, will also take a medical check. 

 

 
 
 

 


