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1. PRESENTACIÓ DEL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS. 
 
El Servei de Recursos Científics i Tècnics és un element bàsic de suport tècnic a l'activitat 
investigadora, de desenvolupament i de transferència en tots els àmbits científics i 
tecnològics presents a la URV. Un dels objectius és facilitar als diferents grups de recerca 
l’accés a l’equipament tècnic i humà de què disposa.  
 
També treballa amb empreses i organitzacions per afavorir la investigació, oferint tot el seu 
potencial humà i d’equipaments per tal de resoldre les problemàtiques presentades. A més, 
du a terme inspeccions ambientals tant al sector privat com a l’institucional. Al mateix 
temps, ofereix formació especialitzada perquè els professionals puguin fer la seva tasca 
amb els coneixements tècnics més actuals. 
 
 
2. NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT DE L’SRCiT. 
 
2.1 Accés a l’edifici i als laboratoris 
 
Es pot accedir a l’edifici per l’avinguda dels Països 
Catalans o pel vial educacional. El centre consta d’un 
edifici i una zona d’aparcament exterior, amb les 
característiques següents: 
 
 
2.2 Horari 

 
Un cop l’usuari és donat d’alta, podrà accedir a l’edifici de l’SRCiT a les hores d’atenció a 
l’usuari. L’horari és: 

 
9 – 17 h de dilluns a divendres 

 
Tots els usuaris tenen l’obligació d’accedir-hi mitjançant la targeta de la URV. 

 
 “Autousuari”: l’usuari té els coneixements suficients per disposar de l’equip a 
qualsevol hora (fins a les 21h), de dilluns a divendres. El tècnic de la unitat o equip és 
qui pot formar una persona i autoritzar-la per ser autousuari. 

 
 
2.3 Protocol que cal seguir per entrar o sortir de l’edifici fora d’hores (dies 
laborables entre 17 i 21 h) 
 

 Entrada a l’edifici 
 
L’usuari que vulgui accedir a l’edifici s’identificarà introduint la targeta URV en el targeter de 
l’edifici i si tot és correcte se li permetrà l’accés. 
 

 Sortida de l’edifici 
 
En el moment de sortir, a partir de les 17 h., només serà posible fer-ho per la porta 
principal (no pel moll de càrrega – descàrrega). 
 
No complir aquesta norma, implicarà revocar l’autorització per entrar els vespres a l’edifici 
de l’SRCiT.  
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2.3 Protocol que cal seguir per entrar o sortir de l’edifici en dissabtes, diumenges i 
festius  

 Entrada a l’edifici 
L’usuari, que prèviament haurà demanat l’autorització al coordinador del Servei, trucarà al vigilant de 
CAMPUS i esperarà a la porta de l’SRCiT a que li obri la porta principal i la porta de l’espai al qual té 
accés permès. 

 Sortida de l’edifici 
L’usuari trucarà al vigilant per tal que tanqui com correspon les instal·lacions. 
2.4 Telèfons i adreces electròniques de contacte 
 

CENTRE  SRCiT 

 Campus Sescelades Av. Països Catalans, 26 Tarragona 43007 

Telèfon general: 977 55 97 00 Fax:  977 55 82 61 

 Martí Yebras Cañellas 

   977 55 97 47   Coordinador del 
Servei 

  martin.yebras@urv.cat 

 Pepi Amador Merino 

   977 55 81 52   Secretaria 

  josefa.amador@urv.cat 

 Antonio de la Torre López 

   977 55 86 38   
Unitat 

Radioisotòps i 
Gestió Ambiental   antonio.delatorre@urv.cat  

 M. Carme Crespo (*) 

   977 55 97 53   

  macarmen.crespo@urv.cat 

 Maria Rosa Ras Mallorquí 

   977 55 97 53 

  mariarosa.ras@urv.cat 

 Antonio de la Torre López 

   977 55 86 38   

Unitat Anàlisi 
Química 

  antonio.delatorre@urv.cat  

 Francesc Gispert i Guirado 

   977 55 97 83   
Unitat 

Caracterització de 
Materials   francesc.guirado@urv.cat 

 Ramón Guerrero Grueso (*) 

   977 55 81 49   

  ramon.guerrero@urv.cat 

 Cristina Peñalver i Masdeu 

   977 55 84 54   

Unitat 
Caracterització 

Molecular 

  cristina.penalver@urv.cat 

 Mercè Moncusí Mercadé (*) 

   977 55 84 74 

  merce.moncusi@urv.cat 

 Mariana Stefanova Stankova  

   977 55 84 73 

  mariana.stefanova@urv.cat 

 Núria Argany Figueras  

   977 55 84 73   

Unitat 
Microscòpia 

  nuria.argany@urv.cat 

 Núria Canela Canela 

   977 55 88 43   

  nuria.canela@urv.cat 

 Cristina Peñalver i Masdeu 

   977 55 84 54   

Unitat Biologia 
Molecular 

  cristina.penalver@urv.cat 

 Ernest Arce Alcarraz 

   977 55 96 69   
Unitat Taller 

Mecànic (situat a 
l’edifici ETSE)   ernest.arce@urv.cat 

    (*) Per a consultes o més informació. 
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2.5 Prestacions.  
 

 

Tècniques Descripció breu 

Microscòpia 
electrònica de 
transmissió 

(TEM) 

El TEM utilitza com a font de llum la radiació que proporciona un feix d'electrons generats per un filament 
de wolframi. Aquests electrons són accelerats i dirigits cap a la mostra, en condicions d'alt buit mitjançant 
lents electromagnètiques. Els electrons que travessaran la mostra impactaran en una pantalla de fòsfor 
que emetrà fosforescència. 
 
El TEM aplicat a materials permetrà estudiar la morfologia de les partícules amb una resolució de 0,2 nm. 
La imatge que se n'obté és plana, monocromàtica (en blanc i negre), amb augments que oscil·len entre 
200 i 1.000.000x.  
 
EL TEM aplicat a les ciències de la vida permet estudiar a escala cel·lular i subcel·lular, citoquímica i 
immunocitoquímica mostres biològiques com ara teixits animals i vegetals, cultius cel·lulars i bacterians, 
virus, estructures subcel·lulars i macromolècules. Per tal d'observar la mostra al microscopi electrònic cal 
preparar-la prèviament segons mètodes específics de fixació, inclusió i d'ultramicrotomia. 

Microscòpia 
electrònica de 

rastreig 
(SEM) 

 
Acoblat a la 

microanàlisi de 
RX 

El SEM es fonamenta en la interacció d'un feix primari d'electrons amb l'objecte que es pretén 
estudiar.  
 
Es tracta d'un feix molt fi, intens i estable que, escanejant la superfície de la mostra, origina senyals 
diversos que, convenientment tractats, permeten obtenir-ne informació tant morfològica com 
estructural i microanalítica.  
 
És una tècnica no destructiva, que té gran versatilitat en les aplicacions tant en el camp de les ciències 
de materials com biomèdiques per a qualsevol partícula. 
 

La imatge obtinguda és molt fàcil d’interpretar, ja que és una imatge en blanc i negre, i en volum,  
similar al que podríem veure nosaltres si tinguéssim el poder de resolució de l’instrument, de 3,5 nm. 
 

És una combinació d'un microscopi electrònic de rastreig equipat amb un espectròmetre de raigs X.  
 

Ens permet determinar qualitativament i quantitativament la composició de petites regions de mostres 
sòlides (de pocs micròmetres cúbics) gràcies a la detecció de la radiació X generada en bombardejar la 
mostra amb un feix d'electrons.  
 

Es una tècnica semiquantitativa, ja que podem fer mesures amb un error d’un 2%. 

Microscòpia 
electrònica de 

rastreig de 
pressió variable 

i ambiental 
(ESEM) 

Acoblat a la 
microanàlisi de 

RX 

Amb els tres tipus de pressió que oscil·len des de 10-5 mbar a 26 mbar (2600 Pa), ens permet estudiar 
mostres conductores, no conductores i materials incompatibles amb l’alt buit, amb una resolució de 3 
nm en tots els tres rangs de pressió. Juntament amb la platina peltier de –20ºC a 50ºC permet fer 
estudis d’humitat. 
 

També està equipat amb una platina peltier fins a 1.500ºC, la qual cosa permet fer estudis de rampes 
de Tª, amb possibilitat de connexió de diferents gasos. 
 

Amb el detector Wet STEM es poden mirar reixetes del TEM que necessitin mantenir la humitat en la 
mostra sense necessitat de fixació, deshitració ni inclusió. 

Microscòpia 
làser de 
rastreig 
confocal 
(MLSC) 

La microscòpia confocal permet eliminar el senyal fluorescent provinent de la mostra que és fora de 
focus, amb la qual cosa s'aconsegueixen, de manera no destructiva, seccions òptiques a diferents 
plans de la mostra. Aquestes seccions poden ser utilitzades per fer-ne una anàlisi tridimensional o per 
a l'observació d'una part interna de la mostra.  
 
La microscòpia confocal produeix un augment significatiu de la resolució òptica i del contrast de les 
imatges, avantatges que la converteixen en una eina imprescindible en l'obtenció d'imatges d'alta 
resolució i en estudis de colocalització.  
Les seccions òptiques obtingudes per microscòpia confocal contenen la informació per poder fer 
posteriorment una anàlisi tridimensional: quantificació volumètrica, distribució de la fluorescència, 
anàlisi de la col·localització, etc. 

Microscòpia de 
forces 

atòmiques 
(AFM) 

L’AFM és útil per elaborar amb facilitat mapes topogràfics en tres dimensions, de tot tipus de materials, 
amb resolució nanomètrica en el pla de la mostra i resolució atòmica en la direcció perpendicular a ella. 
 

Les mesures es poden fer en mode tapping (contacte intermitent) i mode contacte, amb la possibilitat de 
treballar amb aire o bé amb líquids (aquesta aplicació és important per a mostres biològiques). També es 
poden realitzar mesures de conductivitat elèctrica (acoblant una punta conductora) i mesures 
magnètiques. 
 

El funcionament es basa en la detecció de les minúscules forces atòmiques o moleculars d’interacció entre 
una punta i la superfície del material. 

Ultramicotomia Realització de talls des de 0,5 μm a 60 nm.  
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Tècniques Descripció breu 
L'espectrometria de masses és la tècnica més utilitzada per a la determinació molecular d'una 
substància, ja que aporta informació qualitativa (informació sobre l’estructura i la massa de la molècula) 
i quantitativa, si està acoblada a tècniques de separació sobre un compost pur o sobre una barreja de 
compostos. Ha donat un gran nombre d'aparells científics basats en aquesta tècnica amb aplicacions 
generalitzades i també individuals. 
 

Aquesta tècnica analítica es fonamenta en la ionització de la mostra i la posterior separació dels ions (ió 
molecular i fragments) en funció de la seva relació massa/càrrega. L’espectre que s’obté és com una 
empremta digital del component que s'analitza. 
 

Les possibilitats d'aquesta tècnica analítica abracen gairebé tots els camps de la química, la biologia, la 
bioquímica, la geoquímica, la bromatologia, la medicina, l’arqueologia, el medi ambient, etc. 

MALDI TOF 
La combinació entre la ionització per làser (MALDI) i un detector de masses d'ampli 
rang de masses (TOF) permet analitzar molècules petites i especialment 
macromolècules (proteïnes, polímers, etc) i obtenir una bona exactitud de massa. 

Espectrometri
a de masses 
acoblada a 
cromatografia 

 

L'acoblament del detector de masses a les tècniques de separació com la 
cromatografia ha permès analitzar, quantificar i identificar un gran nombre de 
compostos diferents.  
 

Els acoblaments poden ser amb la cromatografia de gasos(GC-MS) i amb la 
cromatografia líquida (HPLC-MS). 
 

La cromatografia de gasos és una tècnica de separació que utilitza una fase mòbil que 
és un gas que transporta els diferents components de la mostra a través d'una fase 
estacionària situada en una columna cromatogràfica. La separació té lloc per les 
diferents interaccions (processos físics i/o químics) que tenen els compostos entre les 
dues fases, així com dels diferents punts d'ebullició. 
 

La cromatografia de líquids (HPLC) és una tècnica de separació que utilitza una fase 
mòbil que és un líquid que transporta els diferents components de la mostra a través 
d'una fase estacionària (també líquida) situada en una columna cromatogràfica. La 
separació té lloc per les diferents interaccions (processos físics i/o químics) que tenen 
els diferents compostos entre les dues fases. La força dels solvents de la fase mòbil és 
un dels paràmetres que determina la separació.   

Espectrometria 
de masses 

LC-MS-MS 

Els detectors de masses amb tàndem (MS-MS) permeten la quantificació i una 
identificació més exacta dels compostos que s’analitzen. La ionització de la mostra 
passa per dues fragmentacions que confereixen una confirmació millor del compost 
analitzat  
 

La primera ionització i detecció obté un espectre de masses amb els ions fragments i 
un d’aquests es tria per tornar-lo a fragmentar i detectar-ne els fragments. L’espectre 
final confirma l’inicial. 
 

L’acoblament cromatografia líquida i detectors de masses amb tàndem permeten 
analitzar les mostres que es determinen per cromatografia líquida, quantificar-les i 
posteriorment identificar-les amb la confirmació dels dos espectres de masses. 

Absorció atòmica 

L'absorció atòmica és una tècnica analítica espectrofotomètrica que permet determinar metalls. La 
quantificació es basa en l'absorció de la llum per part dels àtoms del metall en estat fonamental.  
 

És especialment indicada per determinar elements alcalins, alcalinoterris i metalls pesants presents en 
qualsevol tipus de mostra prèviament dissolta. Per preparar la mostra es recolza en el laboratori de 
tractament de mostres per anàlisi inorgànica, que adequa les mostres originals a les condicions que 
requereixen els equipaments analítics. 
 

Els nivells que es poden analitzar van des de % fins a ppb (1 mg/tona).  

Espectroscòpia 
d’inducció de 

plasma 
 

(ICP) 

L'espectrometria d'emissió de plasma acoblada inductivament (ICP-OES) és una tècnica d'anàlisi que 
permet la determinació de metalls i no metalls. 
 

Aquesta tècnica es basa en la vaporització, dissociació, ionització i excitació dels diferents elements 
químics d'una mostra a l'interior d'un plasma d'argó. Durant el procés de desexcitació dels àtoms es 
produeixen emissions de radiació electromagnètica a la zona de l'ultraviolat visible amb longituds d'ona 
característiques per cada element. Aquest conjunt de radiacions se separen en funció de la seva longitud 
d'ona i finalment se'n mesura la intensitat. 

Difracció de  
raigs X 

És una tècnica no destructiva per a la determinació de la composició de les fases presents en 
materials cristal·lins. Els raigs X difracten en els materials i produeixen difractogrames característics 
que actuen com a empremtes digitals. El difractograma és un reflex de l’estructura cristal·lina del 
material. La interpretació del difractograma es du a terme amb l’ajuda d’una base de dades. 
 

La tècnica s’utilitza per obtenir informació de l’estructura, composició i estat dels materials 
policristal·lins. A banda de la identificació i quantificació de les fases cristal·lines, també s’utilitza en 
estudis amb temperatura variable, mesures dels paràmetres de cel·la, grau de cristal·linitat, càlcul 
d’esforços residuals, estudis de textures i ajust d’estructures. 

Termogravimetria Tècnica que estudia la variació del pes amb la temperatura. Resulta interessant per estudiar reaccions de 
reducció, cinètiques de reacció, identificació de compostos, etc. 
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Tècniques Descripció breu 

Ressonància 
magnètica 

nuclear 
 

(RMN) 

La RMN permet observar qualsevol nucli que tingui propietats magnètiques. El fet que el nucli d’hidrogen, 
que és present en la majoria de compostos orgànics, sigui relativament sensible a la tècnica fa que sigui 
principal en la determinació estructural de molècules orgàniques. 
Els nuclis s’orienten sotmesos a un camp magnètic intens generat per un superconductor i s’observen 
selectivament , seleccionant en els polsos d’irradiació la freqüència específica del nucli que volem observar. 
 
Una vegada seleccionada la freqüència per un tipus de nuclis, es poden distingir entre ells a causa de 
diferències en el seu entorn magnètic dins de la molècula. 

Anàlisi 
elemental 

L'anàlisi elemental orgànica permet determinar els percentatges de N, C, H, S i O amb limits de 
detecció del ordre del 0,1% en materials de diversos orígens, generalment orgànics. 

Seqüenciació 
automàtica de 

DNA 
 

La seqüenciació automàtica de DNA és la determinació de la successió precisa de nucleòtids en una 
mostra de DNA mitjançant una modificació del mètode descrit per Sanger et al. (J. Mol. Biol. 
1975;94:441-8). Bàsicament i mitjançant la tecnologia de la reacció en cadena de polimerasa (PCR), la 
mostra de DNA (fragment de PCR o vector de clonació) és seqüenciada en presència d’una polimerasa 
de DNA termoestable i dels quatre dideoxinucleòtids terminadors (ddNTP) marcats amb un fluorocrom 
diferent cadascú. Aquests nucleòtids modificats s’incorporen a la nova cadena de DNA en síntesi i fan 
aturar l’elongació, la qual queda “marcada” amb el fluorocrom corresponent al ddNTP incorporat. Com 
a conseqüència de la reacció de seqüenciació es generen múltiples fragments de DNA fluorescents que 
són separats per mida mitjançant l’electroforesi capil·lar i detectats durant l’electroforesi gràcies a un 
sistema de detecció de fluorescència induïda per làser. Les aplicacions d’aquesta tecnologia inclouen la 
caracterització molecular de gens, el diagnòstic de malalties hereditàries, el cribatge mutacional 
d’oncògens i gens supressors de tumor, la identificació d’espècies bacterianes, la seqüenciació de DNA 
fòssil, etc.  

Anàlisi de 
fragments de 

DNA 

Aquesta metodologia utilitza els mateixos equips d’electroforesi capil·lar que es fan servir per a la 
seqüenciació automàtica de DNA i comprèn l’anàlisi de marcadors genètics per fer estudis de 
genotipatge. Amb aquesta tècnica no s’identifica de forma directa la seqüència del gen o fragment de 
DNA d’interés sinó que es detecta la presència de canvis en la seqüència a través de l’anàlisi d’un 
marcador genètic específic. En aquest cas, els fluorocroms estan lligats als “primers” o cebadors 
utilitzats per generar un fragment o diversos fragments de DNA per PCR alhora (PCR múltiple). Els 
fragments fluorescents de DNA són separats per mida i detectats durant l’electroforesi gràcies a un 
sistema de detecció de fluorescència induïda per làser. La detecció dels canvis en la mida d’un 
fragment de DNA és indicativa de la presència o absència del marcador genètic. Els marcadors 
polimòrfics són els marcadors genètics més utilitzats per genotipar (microsatèl·lits, amplified fragment 
length polymorphisms (AFLP), els single nucleotide polymorphisms (SNP), els single-stranded 
conformation polymorphisms (SSCP), etc.). L’anàlisi d’aquests marcadors permet moltes aplicacions: 
identificació de variants genètiques, elaboració de mapes genètics i patrons hereditaris així com estudis 
d’anàlisis de lligament, de dosi gènica, de pèrdua d’heterozigosi i inestabilitat cromosòmica, el cribatge 
mutacional, etc. 

Anàlisi 
d’expressió 

gènica i 
genotipatge per 

PCR a temps 
real 

 

Mitjançant la tecnologia de la PCR amb sondes fluorescents (Taqman® o SYBR® Green) i la utilització d’un 
termociclador que integra una font làser d’emissió de llum i un sistema de detecció mitjançant una càmara 
CCD, una seqüència d’acid nucleic (DNA o RNA) pot ser detectada i quantificada (l’increment de DNA en 
cada cicle d’amplificació és proporcional a la fluorescència emessa). El sistema és molt versàtil i permet 
realitzar la quantificació de forma absoluta o relativa. Així, entre les aplicacions més utilitzades es troba la 
quantificació de l’expressió gènica a partir del RNA missatger, la quantificació d’una mostra de DNA pel que 
fa a nombre de virus, bacteris, fongs, llevats, etc. i pel que fa a percentatge d’organismes modificats 
genèticament (GMO), dosi gènica en malalties genètiques, etc. També es poden realitzar assajos de 
discriminació al·lèlica (detecció de SNP, mutacions puntuals, insercions i delecions), assajos de detecció 
d’absència/presència i anàlisi de corbes de dissociació per determinar la Tm dels amplicons i comprovar així 
l’especificitat de la reacció de PCR. És important destacar que aquesta tecnologia permet fer l’anàlisi de 
l’expressió gènica a gran escala utilitzant les targetes microfluídiques o matrius de baixa densitat basades 
en sondes Taqman®.  

Espectroscòpia 
IR 

Polarimetria 

Tècniques que permeten l’anàlisi qualitativa, quantitativa i de puresa òptica de substàncies químiques 
basant-se en la capacitat d’absorció, emissió i desviació de la radiació electromagnètica quan interacciona 
amb la matèria. 

Balança 
analítica Disponible per als usuaris. 
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Prestacions Descripció breu 

Gestió Ambiental i Radioisòtops  

L’SRCiT s’encarrega d’establir les línies d’actuació en matèria de medi ambient de 
les unitats i de proposar iniciatives a la Comissió de Política Ambiental de la URV; 
assessora, dóna formació i presta servei de gestió dels residus generats per la 
URV. S’encarrega d’elaborar documentació, declaracions, emmagatzemar i retirar 
adequadament els residus generats a l’SRCiT i als laboraroris de la URV. 
 
Assumeix la supervisió de les instal·lacions radioactives de recerca de la URV i 
l'adequació a la legislació dels equipaments de la URV que contenen material 
radioactiu o emeten radiacions ionitzants en el seu funcionament. 

Secretaria, Serveis Suport administratiu  

Taller Mecànic 
(situat a l’Escola d’Enginyeria (ETSE)) 

Té com a finalitat construir prototips, instruments i accessoris mecànics; modificar 
equips per millorar-ne les prestacions; reparar avaries mecàniques d’equipament 
científic; assessorar en l’adquisició de materials i verificar el seu bón i efectiu ús. 

Protecció Radiològica 
(situada a la Facultat de Medicina) 

S’encarrega de controlar la qualitat dels equips radiològics, assessorar sobre 
l’equipament i disseny d’instal·lacions radiològiques, formar tècnics, i assesorar 
i fer el seguiment de la garantia de qualitat de les instal·lacions radiològiques 
dels hospitals. 

Gestió de la Qualitat 

S’encarrega d’implantar sistemes de gestió de la qualitat i assessorar l’SRCiT i 
els grups de recerca pel que fa a aquesta qüestió, avaluar la satisfacció dels 
usuaris i clients de l’SRCiT, realitzar auditories internes per tal de verificar el 
grau d’implantació dels sistemes de qualitat, i gestionar i arxivar la 
documentació associada als sistemes de la qualitat. 

Criogènia 
Dipòsit aeri de nitrogen 

L’SRCiT proveeix els diferents investigadors i departaments de la URV de 
nitrogen líquid. Requereix que en sol·licitin l’alta d’usuari prèviament. 
 

A partir de les 17 h no s’hi podrà accedir pel moll de càrrega – descàrrega. 

3. POLÍTICA DE QUALITAT 
 
El Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT) promou l’adopció d’un sistema de 
gestió de la qualitat (SGQ) com a pilar per a qualsevol decisió estratègica que afecti els 
nostres grups d’interès, basat en processos, complint els requisits de la norma internacional 
ISO 9001:2000, sense perdre de vista l’alineació de la seva política de qualitat amb la de la 
URV. 
 
Forma part del compromís de l’SRCiT estendre la formació i la participació a tot el personal 
tècnic del Servei, ja que són l’essència de l’organització i la implicació total possibilita les 
seves capacitats personals i en benefici de l’organització. 
 
 
El Servei de Recursos Científics i Tècnics té com a missió oferir suport tècnic i 
equipament científic als investigadors dels grups de recerca de la URV i a les empreses, a 
través de serveis orientats a la millora de la seva posició competitiva en els diferents àmbits 
d’actuació. A més, aporta una millora en el nostre impacte social, respectant el medi 
ambient. 
 
 
El Servei de Recursos Científics i Tècnics té com a visió esdevenir la plataforma de 
suport a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) que permeti 
projecció i visibilitat internacional als grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili i als 
agents implicats en l’R+D+I del nostre entorn socioeconòmic. 
 
 
Els valors promoguts per la Direcció, alineats a aquesta política són: 
 

 Orientació al client: escoltar la veu del client en tot moment. Proporcionar-li 
serveis de qualitat superior, així com millorar contínuament el desenvolupament 
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ambiental dins la nostra comunitat. 

 

 Millora contínua: establir una cultura de qualitat total a l’organització. 
 

 Eficiència: donar un servei eficient a tots els nostres grups d’interès. 
 

 Compromís: treballar en equip, amb responsabilitat, mantenint presents els 
nostres principis estratègics. 

 

 Flexibilitat: donar respostes ràpides a les oportunitats de mercat. 
 

 Seguretat: vetllar per la seguretat de les persones que fan ús del centre. 
 
La Direcció de l’SRCiT, conscient del compromís amb les necessitats del client, ha establert 
un sistema de gestió de la qualitat (SGQ) amb els principis essencials següents: 
 

 Adquirir el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a 
l’organització. 

 

 Portar a terme serveis que estiguin en concordança amb les necessitats dels usuaris, 
tenint en compte les perspectives de creixement i les necessitats canviants en l’àmbit 
científic i tecnològic, sempre que estigui alineada amb l’estratègia de recerca de la URV. 

 

 Establir un procés continu de millora del servei i protecció del medi ambient, per assolir 
els objectius i les fites marcats l’SGQ. 

 

 Garantir un servei que es percebi com a compromès amb el medi ambient, fiable, eficaç 
i eficient per a tots els usuaris. 

 

 Implicar, motivar i comprometre el personal, amb l’objectiu de buscar la seva 
participació en la gestió, desenvolupament i aplicació de l’SGQ. 

 

 Utilitzar equips tecnològicament avançats, àgils, còmodes per a l’usuari i respectuosos 
amb el medi ambient. 

 

 Optimitzar la gestió dels recursos, reduint costos i maximitzant-ne la utilització. 
Procurar la reducció dels costos de la no-qualitat. 

 

 Forjar una coordinació estructural amb altres entitats per donar resposta a possibles 
necessitats conjunturals que es puguin presentar. 

 

 Garantir que les activitats que desenvolupa l’SRCiT prevegin aspectes mediambientals, 
buscant evitar o minimitzar els possibles impactes ambientals mitjançant l’avaluació i el 
seguiment del compliment de la política i de l’SGQ. 

 
 
Així doncs, les accions que s’inclouen en la política de qualitat de l’SRCiT potencien i faciliten 
el canvi adaptatiu, la millora continuada i la innovació de procés i servei, per tal d’assolir el 
nivell de qualitat que determina la mateixa política de qualitat de la URV. 
 
És per això que la Direcció del Servei de Recursos Científics i Tècnics posa en 
coneixement de tots els seus treballadors aquesta política de qualitat i es compromet a 
facilitar els mitjans i a vetllar perquè no hi hagi inconvenients a l’hora de complir el que 
disposa el Manual de qualitat de l’SRCiT, així com les successives revisions, i la resta de 
documents que se’n derivin. 
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4. PLA D’EMERGÈNCIA 
 
PUNT DE REUNIÓ: vial de la zona educacional davant de l’SRCiT (excepte indicació 
alternativa que faci el cap de l’emergència). 
 

 En horari obert al públic 
 
En cas de rebre un avís o sentir una alarma, cal mantenir la calma i esperar les indicacions 
del personal de l’SRCiT. 
 
En cas d’evacuació sense córrer, cal sortir per la sortida d’emergència més propera o per la 
que indiqui el personal de l’equip d’intervenció; les persones s’han de desplaçar fins al punt 
de reunió. 
 
En cas de detectar una emergència cal avisar a Secretaria, telèfon: 977 55 81 52 
 

 En horari no habitual (després de les 17 h) 
 
En cas de detectar una emergència fora de l’horari habitual, cal activar un polsador 
d’alarma i sortir de l’edifici. 
 
 
5. GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
L’SRCiT, mitjançant la Unitat de la Gestió Ambiental, disposa d’una política de recollida 
selectiva de residus.  
 
En el cas que els usuaris generin residus, caldrà avisar el tècnic perquè en faci la gestió 
adequada. 
 
 
6. MESURES DE PREVENCIÓ A L’SRCiT (riscos laborals) 
 
Normes generals que cal tenir en compte a l’hora de treballar en un laboratori: 
 

 Normes generals que han de complir els usuaris: 
 

 Sempre s’han d’utilitzar ulleres de seguretat i bata quan es treballa al laboratori. 
 

 És prohibit fumar, menjar i beure al laboratori. 
 

 S’han de seguir els criteris de la fitxa de seguretat del producte químic quant a 
utilització, manipulació i emmagatzematge. 

 

 És prohibit deixar envasos oberts després d’utilitzar-los i acumular recipients fora 
dels armaris de productes químics o magatzems. 

 

 S’han d’utilitzar els equips de protecció individual (EPI) quan es necessitin. És 
responsabilitat de l’usuari vetllar per la seva seguretat.  

 

 Les operacions que generin vapors i/o necessitin aerosols s’han de fer en zones 
preparades per a aquest ús i amb ventilació forçada (campana extractora) i/o 
extracció localitzada suficient. 
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 Normes especifiques d’alguns laboratoris de l’SRCiT: 
 

Laboratoris Riscos – Precaucions  
 

Microscòpia 
Tots els microscopis treballen amb làsers i raigs X. Cal prendre les 
precaucions següents: 
- No apropar-se a la zona de l’endoll d’emissió de raigs X quan està en 

funcionament. 
- No passar la mà pel camí dels làsers ni exposar-hi els ulls. 
- Col·locar la mostra abans de connectar els làsers.   
- No observar directament l’emissió del làser que incideix a la mostra. 

 
RMN 

 
 
 
 

- Camp magnètic intens, no  es pot accedir a la sala de processament 
amb marcapassos, pròtesis metàl·liques o amb eines 
ferromàgnetiques. 

- Els rellotges analògics s’espatllen si s’acosten als equips. 
- Amb les radiacions no ionitzants, les targetes magnètiques es poden 

esborrar. 
- En cas de quench, hi ha perill d’asfíxia i possibles cremades 

(escapament d’heli gas a baixa T). Caldria EVACUAR la zona i AVISAR 
el personal. 

 
Difracció raigs X 

 
 
 

- No obrir la finestra del difractòmetre quan surten raigs-X del tub 
(llum vermella). 

- No tocar l’escalfador de la cambra d'alta temperatura. Risc de 
cremades. 

Espectrometria 
masses - No obrir mai l’equip, conté font d’alt voltatge i làser. 

Laboratori de 
preparació de 
mostres Q. 
Inorgànica 

- Associats a utilització d'àcids inorgànics concentrats (HCl, HNO3, 
H2SO4, HF) a temperatura ambient i temperatures elevades: 
cremades i inhalació de vapors. 

- Associats a la utillització de µones amb àcids concentrats a pressió 
elevada: cremades i inhalació de vapors. 

- Associats a la preparació de patrons: manipulació de solucions àcides 
amb continguts tòxics (metalls pesants). 

Absorció atòmica - Cremades per contacte amb superfícies, cremades amb la flama, 
vaporització de solucions àcides, gasos de combustió. 

ICP - Cremades per contacte amb superfícies, vaporització de solucions 
àcides. 

Biologia molecular 

Es treballa amb els reactius següents: 
- Bromur d’etidi: compost mutagènic que s’intercala entre la cadena de 

DNA i RNA. És tòxic per contacte i inhalació. Es recomana treballar 
sempre amb guants i sota campana extractora de gasos.  

- NaOH: provoca cremades greus. 
- Carbonat sòdic: irrita els ulls. 
- 2-Propanol: fàcilment inflamable. Irrita els ulls. La inhalació de 

vapors pot provocar somnolència i vertigen.  

Diposit N2 líquid 

- Cremades per contacte directe, cal portar guants, calçat tancat, 
ulleres de seguretat i bata. 

- Lesions pulmonars en respirar el gas fred, cal intentar treballar en 
llocs poc confinats. 

- Treure’s la roba o els guants mullats. En cas que estigui adherida a la 
pell, cal ruixar-la amb aigua tèbia. 
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7. AVARIES / INCIDENTS 
 
A cada laboratori hi ha una safata amb el “Full de no-conformitat”. Cal emplenar aquest 
document per notificar al tècnic situacions com una avaria de l’equip, falta de material, 
incidents que s’han produït amb l’equip o amb les instal·lacions, etc. 
 
Cal deixar el full emplenat amb les dades personals a la safata de “Fulls de no-conformitat 
emplenats”.  
 
 
8. RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
  
Hi ha a la disposició de tots els usuaris fulls de suggeriments i/o reclamacions a l’entrada 
de l’SRCiT.  
 
Cal emplenar-lo i deixar-lo a la bústia de suggeriments. 
 
 
__________________________________ 
 
Aquest document preten donar a conèixer les normes de funcionament del Servei de 
Recursos Cientifícs i Tècnics. Us agraïm que les respecteu i que col·laboreu a ajudar-nos a 
millorar els nostres serveis gràcies als vostres suggeriments, reclamacions i altres opinions, 
que són molt valuoses per a nosaltres. 


