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CRITERIS ERGONÒMICS PER A DISSENYAR EL LLOC DE TREBALL 

 
EQUIP INFORMÀTIC I TAULA: 

En el moment de decidir on posar la pantalla és aconsellable valorar la importància relativa de les diferents 

tasques que es realitzen (treball amb ordinador, atendre visites, treball amb documents, etc.). Cal distribuir 

els elements sobre la taula de tal forma que les tasques més recurrents es facin en la postura més còmode.  

 

PANTALLA:  

Alçada: ajusta la part superior de la pantalla al nivell dels ulls o una mica 

per sota per a garantir l’adopció de postures neutres del coll.  

 

L’angle de la línia de visió ha de ser el 

comprès entre l’horitzontal traçada des 

dels ulls a la part superior de la pantalla i 

60º per sota de la mateixa. No obstant, la 

zona preferida dels usuaris és la compresa entre la línia de visió 

horitzontal i un angle de 30º per sota.  

 

En cas d’utilitzar ulleres progressives, l’alçada de pantalla serà aquella que permet veure-la mantenint una 

posició neutre del cap. Normalment, la pantalla s’ha de col·locar el més baixa possible.  

 

 

Distància entre els ulls i el monitor: la posició correcta de la pantalla en profunditat és més o menys la 

llargada del braç estirat endavant. La major part de les persones prefereixen distàncies de visió de 60 a 80 

cm, però en cap cas aquesta distància serà inferior a 40 cm o superior a 90 cm. Els ulls es fatiguen més a 

distàncies curtes que a distàncies llargues.  

 

Ubicació de la pantalla: la pantalla ha de situar-se enfront de la persona per evitar girs del coll i/o del tronc. 

Angles de gir del cap (en el pla horitzontal) de 35º o superiors provoquen sobreesforços estàtics a coll 

i espatlles. 
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Deixa espai a cada costat de la taula per posar la resta d’elements necessaris per a treballar (documents, 

telèfon, etc.).  

Ara bé si fas atenció al públic, i tens prou espai sobre la taula, pots posar la pantalla en un dels extrems, 

deixant part de la taula lliure per a l’atenció al públic.  

 

 

!   Si optes per situar l’ordinador sobre l’ala: aquesta té unes dimensions reduïdes que sovint no 

permet mantenir la distància adequada entre els ulls i la pantalla, ni disposa de suficient espai per 

a recolzar els avantbraços i canells. Per tot això, no s’aconsella ubicar l’equip a l’ala.  

 

Com minimitzar riscos si s’opta per aquesta posició? posa la pantalla el màxim d’enrere 

que puguis, ara la CPU està incorporada a la pantalla i el suport d’aquesta és molt petit, 

deixant així espai pel teclat, els canells i avantbraços sobre la taula. Si no aconsegueixes 

una distància de 40 centímetres entre els teus ulls (correctament assegut) i la pantalla i 

has de treballar amb l’ordinador més de 20 hores a la setmana, busca la forma de posar la 

pantalla a la taula gran.  

 

 

Dimensions del text, imatges o gràfics: han de tenir una mida suficient per poder ser vistes amb comoditat, 

sense haver d’apropar-se al monitor.  

 

Reflexes i contrastos: els llocs de treball s’orientaran de manera 

que no hi hagi enlluernaments ni reflexes que molestin la visió. Per 

això, si és possible, orienta la pantalla de tal forma que les finestres 

i, en general, totes les fonts de llum presents en el lloc de treball 

quedin situades lateralment i la llum pugui entrar per l’esquerra si 

ets dretà i per la dreta si ets esquerrà.   

Quan sigui necessari, disposa de dispositius de cobertura adequats i regulables (cortines, persianes...) que 

permeten regular l’entrada de llum al despatx.  

Amb la inclinació de la pantalla, també podràs controlar els reflexes de la llum.  

 

Ajusta la lluminositat i el contrast de la pantalla per poder distingir adequadament els textos, gràfics o les 

imatges. Per aquesta regulació no hi ha paràmetres preestablerts, sinó que depèn de l’agudesa visual de 

cadascú. Caldrà doncs variar els nivells fins a percebre el contingut de la pantalla de forma confortable.  

Les pantalles amb massa contrast o brillo indueixen a tensar el sistema visual.  
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Com ajustar la lluminositat i el contrast a les 

pantalles noves:  

A la part inferior de la pantalla, a l’extrem dret, hi ha 

quatre botons. Si polseu el 4 art. dos cops accediu al 

menú per ajustar el contrast i el brillo. 

 

 

TECLAT I RATOLÍ:  

El teclat i el ratolí es posaran un al costat de l’altre, a la mateixa distancia de la vora frontal de la superfície 
de treball. Aquesta superfície de treball estarà a l’alçada dels colzes en la posició assegut (braços formant 
un angle de 90º).  
 

Teclat: ha de ser inclinable i independent de la pantalla. La superfície ha 

de ser mat per evitar reflexos. La disposició i les característiques de les tecles 

han de facilitar la seva utilització i els símbols de les tecles han de ser visibles.  

 

El teclat s’ha de situar davant la persona treballadora i paral·lel a la vora de 

la taula, en cas contrari el recolzament serà irregular i sobrecarregarem més 

una extremitat. 

La ubicació correcta del teclat és separat mínim uns 10 cm de la vora de la taula, deixant espai per a 

recolzar part dels avantbraços i els canells. Distàncies superiors poden provocar tensió les espatlles, colzes 

i canells (el colze es separa del cos i això provoca les tensions) i distàncies inferiors no permeten un 

recolzament adequat dels avantbraços i canells. 

Si bé el teclat s’ha de poder inclinar es recomana evitar angles d’inclinació superiors a 25º. Una inclinació 

excessiva del teclat provocarà l’extensió del canell. Per a regular el teclat 

situa els dits sobre la fila central, els canells han d’estar recte i relaxats. 

Si no ho estan, regula l’alçada del teclat cap amunt o cap a baix fins que 

estiguin en posició recta.  La posició correcta s’aconsegueix quan l’avantbraç, el canell i la mà formen un a 

línia recta. Evita les desviacions laterals del canell.  

 

Ratolí: El ratolí s’ha de situar al costat del teclat i tant a prop d’aquest com sigui possible. Situar el ratolí 

massa lluny, obliga a adoptar postures forçades que farà que tinguem les espatlles, el colze i el canell en 

tensió.  

Les dimensions del ratolí seran les adequades per permetre agafar-lo 

còmodament i s’adaptarà a la curvatura de la mà, permetent descansar la mà 

sobre seu de forma que el canell i l’avantbraç estiguin en contacte amb la taula.  
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Sí el ratolí és massa petit ens obligarà a encongir la mà i si és massa gran no ens permetrà un correcta 

recolzament provocant extensió del canell (postura forçada).   

 

Hi ha dos maneres recomanades d’utilitzar el ratolí:  

1.- Utilitzant una reposacanells: en aquest cas recolza el canell en el reposacanells, de forma que la 

mà, el canell i l’avantbraç estiguin alineats. Mou el ratolí fent moviments suaus de la mà i els dits. 

Evita els moviments bruscs i flexions dels dits sobre el ratolí. No forcis les articulacions.  

2.- Recolzant l’avantbraç i el canell directament sobre la taula. El ratolí s’agafa de forma que la mà 

descansi totalment sobre el ratolí i l’avantbraç i el canell estiguin en contacte amb la taula. En aquest 

cas el moviment es genera amb el colze i l’espatlla.  

 

No hi ha una manera millor, sinó que la forma d’utilitzar-lo depèn de cada individu i de les seves 

característiques. Cal valorar quina de les dues maneres s’adapta millor a les necessitats de cadascú.  

 

Durant la utilització del ratolí observarem la posició de la mà, assegura’t que no 

està tensa i que no forma un angle amb l’avantbraç. Igualment evitarem torça la 

mà respecte l’avantbraç.  

Utilitzar la roda del ratolí, per desplaçar-se pel document, amb dos dits. Generalment s’utilitza únicament 

el dit índex i això en pot sobrecarregar els seus músculs i tendons.  

També cal mantenir la base del ratolí neta perquè es desplaci millor.   

 

Tant important com la postura i l’ajust de l’equip ho són els descansos en petits intervals durant el treball 

i fer exercicis movent els canells i els dits per eliminar tensions a les articulacions. 
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TAULA:  

Les dimensions de la taula han de ser les apropiades per poder col·locar 

còmodament la pantalla, el teclat, el ratolí, els documents i accessoris. 

Les dimensions recomanades oscil·len 

entre: 120 i 180 cm de llarg, uns 80 cm de 

fondària i entre 67-77 cm d’alt.   

Els objectes es situaran sobre la taula 

tenint en compte l’abast òptim en funció 

de la freqüència d’ús com s’observa a la imatge. S’evitarà situar els accessoris, com telèfons, en ubicacions 

que requereixin postures forçades de les extremitats per agafar-los. 

 

Les taules més usuals en els despatxos de la UdG tenen una ala al lateral i aquest és més baixa i estreta 

que la taula principal (figura 1). Hi ha però alguns llocs de treball que tenen taules on l’ala té la mateixa 

alçada de la taula principal (figures 2).   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Característiques de la majoria de taules de la UdG:  

- Dimensions:  
• llargada: 156 cm  
• amplada taula principal: 77ccm 
• amplada ala: 50 cm 
• alçada taula principal: 74 cm 
• alçada ala lateral: 67,5 cm 

 
 
 
 
 
  

Fig. 1 Fig. 2 
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L’espai lliure sota la taula ha de ser de com a mínim 70 cm, amb una profunditat de 60 cm a nivell dels 
genolls i de 80 cm a nivell dels peus.  
 

Color i acabat: la superfície de la taula ha de ser mat i de color clar per evitar reflexes i contrastos. Les vores 
de la taula han de ser arrodonides, evitant arestes o cantonades agudes.  
 
 

!   Si tens una taula com la figura 1, NO utilitzis l’ala com a taula principal ja que aquesta té menys espai i 
pot provocar l’adopció de postures forçades . 
 
 
 
 
 

CADIRA: 

 

La cadira ha de proporcionar un suport estable al cos, permetent una 

postura còmode.  

 

Característiques de les cadires:  

- L’alçada del seient ha de ser regulable. 

- La profunditat del seient ha de ser regulable. Aquesta distància ha de ser 

inferior a la longitud de la cuixa, permetent utilitzar el respatller sense que la vora de la cadira 

pressioni la part posterior de les cames.  

- L’amplada de la cadira ha de ser l’adequat a l’amplada dels malucs. 

- El respatller ha de ser regulable en alçada i inclinació i amb una suau 

prominència que permeti el recolzament de les lumbars . 

- El seient i el respatller estaran entapissats d’un teixit transpirable i tindrà les 

vores arrodonides.  

- Tots els mecanismes d’ajust han de ser fàcils d’ús i adequar des de la posició 

assegut.  

- Les cadires tindran cinc punts de suport proveïts de rodes. 

- Els reposabraços no són obligatoris per treballs amb ordinador. Si la cadira està dotada de 

reposabraços es recomana que siguin regulables en alçada profunditat i inclinació. Cas contrari 

podrien impedir asseure’s correctament.  
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Ajusta la cadira:  

- Regula l’alçada de la cadira fins a assolir la correcta posició dels avantbraços sobre la taula. Sabrem 

que és correcta quan al posar les mans sobre el teclat els braços i avantbraços formen un angle 

recta, mentre mantenim les espatlles en posició relaxada.  

- Una vegada ajustada l’alçada, recolza els peus a terra. Si aquests no queden correctament 

recolzats al terra caldrà utilitzar un reposapeus.  

- La profunditat òptima del seient és la que permet utilitzar el respatller sense que es noti pressió 

darrera els genolls, mentre les cames i les cuixes formaran un angle de 90º o una mica més i els 

peus es recolzen correctament.  

- Regula l’alçada del respatller i ajusta’l fins aconseguir que el suport lumbar estigui a l’alçada de la 

zona lumbar, part baixa de l’esquena.  

- Ajusta la inclinació del respatller. Pots treballar amb el respatller bloquejat amb una inclinació de 

90-110º o bé amb el respatller desbloquejat. 

- Seu prop de la taula, on recolzaràs les mans, canells i avantbraços. Si no hi ha espai sobre la taula, 

regula els reposabraços a l’alçada de la taula i utilitza’ls per recolzar-hi els avantbraços i aconseguir 

una postura relaxada.  

- Evita seure separat de la taula ja que aquesta 

posició pot provocar tensió a l’espatlla, colze i 

canell.  Si la cadira disposa de reposabraços, 

comprova que aquests no t’impedeixen seure 

correctament, si és així aconsellem treure els 

reposabraços. (sempre i quan tinguis espai sobre 

la taula per recolzar correctament els canells i els avantbraços).  

 

REPOSAPEUS:  

Només serà necessari en els casos que un cop regulada l’alçada de la cadira no es puguin descansar els 

peus a terra. 

Característiques del reposapeus:  

- L’amplada mínima serà de 45 cm i la profunditat de 35 cm. 

- La inclinació serà regulable entre 0º i 15º respecte l’horitzontal.  

- Ha de permetre la correcta col·locació dels peus i el canvi de postura durant el treball.  

- Tant la superfície de recolzament com la base seran antilliscants. 
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ENTORN DE TREBALL: 

 La disponibilitat d’espai adequat, la temperatura, la il·luminació, el soroll... són factors que influeixen 

de forma determinant en els llocs de treball.  

Espai: el lloc de treball ha de tenir unes dimensions suficients i ha de permetre canviar la postura i realitzar 

els moviments propis del treball.  

Les dimensions mínimes dels locals han de ser:  

- Alçada: 3 metres des del terra fins el sostre. No obstant, en cas de locals comercials, del sector 

serveis, oficines i despatxos, l’alçada mínima pot ser de 2,5 metres. 

- Superfície lliura: 2 m2 per treballador. 

- Volum: 10 m3 no ocupats per treballador.  

 

Il·luminació: és una de les condicions ambientals que més incideix en la salut visual. La presència de 

brillantors i reflexes a la pantalla dificulta la visualització de textos i imatges i pot provocar estrès visual.  

Un nivell d’il·luminació de 500 lux és el mínim recomanat per les tasques que es realitzen en una oficina 

(lectura i escriptura d’impresos, treballs amb pantalles de visualització, etc.). 

La il·luminació natural és la més adequada, però si és insuficient s’augmentarà de forma general amb llum 

artificial. En aquells casos que la il·luminació natural combinada amb l’artificial no sigui suficient, 

s’instal·larà llum localitzada (per exemple un flexo).   

 

Soroll: en ergonomia ens referim a una condició acústica que ens resulta molesta i que ens pot comportar 

un problema de confort, no de pèrdua d’audició.  

Quan es fan tasques que requereixen concentració, el nivell sonor continu equivalent no hauria d’excedir 

els 55 dB(A).  

En el disseny del lloc de treball tingues en compte el soroll que generen els equips (impressores, equips 

d’aire condicionat, ..) i altres com les converses.  

En despatxos compartits, cal mantenir un to moderat en les converses, tant personals com per telèfon, ja 

que poden entorpir la tasca de la resta de companys.  

 

Climatització: les condicions climàtiques del lloc de treball són un factor que influeix directament en el 

benestar del treballador i en la realització de les tasques.  

L’aire interior d’un edifici ha de tenir unes característiques de temperatura i humitat adequades pel treball.  
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Els equips instal·lat en el lloc de treball no han de provocar calor addicional que pugui molestar als 

treballadors.  

També s’ha de considerar que dins l’oficina hi ha zones més calentes i altres més fredes, per tant un 

repartiment dels llocs de treball tenint en comptes els requeriments de cada persona també pot fer que 

tothom senti un millor confort.  

Segons la Guia Tècnica de Pantalles de Visualització de Dades la temperatura operativa recomanada pels 

llocs de treball amb pantalles és de 23ºC a 26ºC a l’estiu i de 20ºC a 24ªC a l’hivern. Aquestes però són 

temperatures recomanades, els requisits legals mínims venen definits pel RD 486 sobre llocs de treball que 

estableix que la temperatura en els locals on es realitzen treballs sedentaris ha d’estar compresa entre 

17ºC i 27ºC i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques del Edificis que estableix que per locals calefactats la 

temperatura no podrà ser superior a 21ºC i per locals o refrigerats no podrà ser menor a 26ºC. 

La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els locals on hi hagi riscos per 

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

 

PAUSES I CANVIS DE POSTURA: 

 

ATENCIÓ: encara que adoptis una postura correcta aquesta serà perjudicial pel teu organisme si no 

canvies de posició (ESTATISME POSTURAL) durant la jornada de treball  
 
 
 
Per evitar els efectes negatius de l’estatisme postural i la fatiga visual segueix aquests consells:  
 

a. De forma periòdica durant el treball revisa la posició del teu cos, detecta aquelles zones que estan 
en tensió i corregeix la posició. 

b. Mou els peus i les cames mentre treballes. Canvia la seva posició. 

c. Fes descansos per a relaxar la vista i disminuir la fatiga muscular i mental. N’hi ha prou en aixecar-
se i fer una altra tasca durant uns minuts. La nova postura permetrà l’estirament de la musculatura 
i facilitarà la recuperació física i psíquica. 

d. Revisa els moviments que fas per accedir als diferents elements de sobre la taula. Evita girs del 
cos, estirament excessiu de les extremitats superiors i postures forçades 

e. Aplica la regla del 20-20-20. Aparta la mirada de la pantalla durant uns 20 segons cada 20 minuts 
de treball i si pots enfoca a 20 peus (6 metres). 

f. Força el parpelleig dels ulls o mantingues els ulls tancats uns 20 segons de tant en tant.  
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