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Unitat 13.1 Definicions dels senyals

Definicions sobre el concepte de senyals i el seu significat

a. La senyalització de seguretat i salut en el treball és un conjunt de senyals 
que, referit a un objecte, activitat o situació determinades, proporciona 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 
mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminosa o 
acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual.

b. Un senyal de prohibició és un senyal que prohibeix un comportament 
susceptible de provocar un perill.

c. Un senyal d'advertència és un senyal que avisa d'un risc o perill.

d. Un senyal d'obligació és un senyal que obliga a un comportament 
determinat.

e. Un senyal de salvament o de socors és un senyal que proporciona 
indicacions relatives a les sortides d'emergència, a primers auxilis o als 
dispositius de salvament.

f. Un senyal indicatiu és un senyal que proporciona altres informacions. 

g. Un senyal en forma de panell és un senyal que, per la combinació de una 
forma geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una 
determinada informació.

h. Un senyal addicional és un senyal utilitzada juntament amb un altre 
senyal .

i. Els colors de seguretat són els colors als que se atribueix una significació 
determinada en relació con la seguretat i salut en el treball.

j. Un símbol o pictograma és una imatge que descriu una situació o obliga 
a un comportament determinat, utilitzat sobre un senyal en forma de 
panell o sobre una superfície lluminosa.

k. Un senyal lluminós és un senyal emès per mitjà d'un dispositiu  format 
per materials transparents o translúcids, il·luminats.

l. Un senyal acústic és un senyal sonora codificat, emès i difós por mitjà 
d'un dispositiu apropiat, sense intervenció de  veu humana o sintètica.

m.Comunicació verbal: un missatge verbal predeterminat, en el que 
s'utilitza veu humana o sintètica.

n. Un senyal gestual: és un moviment o disposició dels braços o de les 
mans en forma codificada per guiar a les persones que estan realitzant 
maniobres que constitueixin un risc o perill per els treballadors.
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