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Introducció

La presència d’un o més agents químics perillosos al lloc de treball fa necessari
procedir a fer l’avaluació de riscos.

Si com a resultat de l’avaluació de riscos s’arriba a la conclusió que el risc és
lleu, s’hauran d’aplicar mesures generals per a la prevenció dels riscos per agents
químics. Algunes d’aquestes mesures generals són: automatització del procés
productiu, aïllament, manteniment, sistema d’alarmes, ordre i neteja, higiene
personal, formació i informació, etc.

Si el resultat de l’avaluació de riscos ens condueix a concloure que el risc no és
lleu caldrà procedir a aplicar mesures específiques de prevenció i protecció.

Les mesures específiques són aquelles que s’implanten al lloc de treball amb la
finalitat exclusiva i prioritària d’eliminar o reduir un risc determinat per a la
seguretat i la salut dels treballadors o prevenir-ne danys. És a dir, les mesures
específiques no són imprescindibles per al mer desenvolupament del procés
productiu. Alguns exemples de mesures específiques són l’extracció localitzada,
la ventilació per dilució, etc.

Finalment, quan els medis de protecció col·lectiva no siguin suficients per evitar
o eliminar els riscos per exposició a agents químics, s’haurà d’implantar la
utilització dels equips de protecció individual (EPI).

Al llarg d’aquest crèdit heu vist què és un agent químic perillós, quines són les
principals vies d’entrada als treballadors, com es mesura a l’aire la concentració
d’un agent químic, factor indispensable per avaluar el risc. En aquesta unitat
didàctica estudiem aquelles mesures de prevenció i protecció que conduiran a
reduir el risc d’exposició dels treballadors.

En el nucli d’activitat “Prevenció de les exposicions a agents químics” a partir de
l’RD 374/2001, es descriuen en quines circumstàncies s’aplicaran els principis
generals per a la prevenció dels riscos per agents químics i s’introdueixen les
mesures específiques de prevenció i protecció.

En el nucli d’activitat “Protecció de les exposicions a agents químics” s’explica
la ventilació per dilució i l’extracció localitzada com a mètodes molt utilitzats i
d’alta efectivitat en la protecció col·lectiva de les exposicions a agents químics.
Posteriorment s’expliquen les característiques dels equips de protecció individual
(EPI), com seleccionar-los i mantenir-los.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient que tingueu
assimilats els conceptes introduïts en la unitat didàctica 3, “Avaluació de l’exposi-
ció a contaminants químics”.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Interpretar la legislació vigent i les normatives internes sobre l’etiquetatge,
manipulació de productes químics i utilització d’equips de protecció indivi-
dual, a partir de manuals i documents normatius.

• Determinar la idoneïtat dels mètodes i procediments de treball amb relació a
les normatives vigents i les normes internes a partir d’informació i manuals
de procediment.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció i protecció i les tècniques preventives aplicables als riscos,
derivats dels contaminants químics i biològics ambientals, a partir de la
documentació i estudis tècnics.

• Comprovar la idoneïtat i les condicions d’utilització i conservació dels
equips de protecció individual, segons els nivells de protecció davant els
contaminants químics i les normes establertes.





Riscos químics i biològics ambientals 9 Prevenció i protecció del risc químic

1. Prevenció de les exposicions a agents químics

Una vegada s’ha determinat l’existència d’una situació de risc per al treballador és
imprescindible eliminar-la i, si no és possible, cal minimitzarla fins a arribar a uns
nivells acceptables. Per això, cal establir les mesures preventives que permetin
reduir el risc per exposició a agents químics. Aquestes accions s’han de dur
a terme segons un ordre de prioritat: en primer lloc, cal actuar sobre el focus
contaminant. En segon lloc, sobre el medi de propagació i, finalment, s’ha de
protegir els treballadors (figura 1.1).

Figura 1.1. Els quatre mètodes fonamentals per eliminar o reduir riscos

Cal diferenciar les proteccions col·lectives de les individuals. Les primeres redu-
eixen l’exposició dels operaris en exercir la seva acció sobre l’origen d’emissió
o el trajecte, i les individuals actuen sobre el treballador fent ús dels equips de
protecció individual (EPI).

Les proteccions col·lectives sempre tindran prioritat sobre les proteccions
individuals.

L’ordre d’actuació serà, doncs, el següent:

1) Focus emissor del contaminant. L’objectiu és impedir la formació del
contaminant o limitar el seu pas a l’atmosfera. Podem actuar en diferents àmbits:
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La importància de
substituir l’agent químic

La substitucióde l’agent químic
per un altre menys tòxic o

perillós és especialment
important en carcinògens i

sensibilitzants atès que per a
aquests agents químics no podem
tenir valors límit que garanteixin

la protecció dels treballadors.

Extracció localitzada

Per als contaminants més
perillosos la ventilació per

dilució no és efectiva. És millor
instal·lar-hi extracció localitzada.

Recordeu que sempre
protegirem els treballadors
quan les actuacions sobre

el focus i el mitjà siguin
impossibles o insuficients.

• En la fase de disseny del procés productiu, és molt important considerar els
problemes relacionats amb la salut, ja que, de vegades, quan ja s’ha iniciat
el procés és inviable econòmicament fer-ne modificacions.

• Substitució de l’agent químic per un altre de menys tòxic o perillós.

• Aïllament d’un local. És una mesura molt efectiva ja que redueix el nombre
de treballadors exposats a determinades substàncies.

• Utilització de mètodes humits en treballs generadors i dispersors de pols.

• Modificació del procés per un altre que resulti menys contaminant.

• Tancament del procés mitjançant reactors tancats.

• L’extracció localitzada. És un mètode per suprimir l’agent químic de
l’ambient en el mateix moment i lloc en què s’origina.

• El manteniment preventiu dels equips de treball pot ajudar a minimitzar
la possibilitat d’una exposició accidental.

2) Mitjà de difusió del contaminant. L’objectiu és evitar que el contaminant
generat es dispersi per l’atmosfera i arribi a concentracions perilloses per als
treballadors més propers. Podem actuar en diferents àmbits:

• La neteja és fonamental per reduir els focus de contaminació: netejar
màquines, sòl, parets, etc.

• La ventilació per dilució o general és una opció que utilitzarem amb
contaminants poc nocius.

• L’augment de distància entre el focus contaminant i el receptor. Com més
distància hi hagi, més diluït arribarà el contaminant al receptor.

• Els sistemes d’alarma són molt útils per avisar quan se superen uns valors
llindar que puguin suposar un risc per a la salut dels treballadors.

3) Treballadors exposats. L’objectiu és protegir els treballadors per tal que el
contaminant no contacti amb el seu organisme. Ho podem aconseguir:

• Disminuint el temps d’exposició. Això s’aconsegueix rotant o intercanvi-
ant el personal.

• Utilitzant equips de protecció individual (EPI). Han de ser el darrer
recurs i s’han de considerar una mesura provisional. Presenten problemes
grans i greus: no redueixen ni eliminen el risc, poden perdre eficàcia sense
que l’usuari se n’assabenti i s’han de dur durant tota la jornada laboral.

• Integrant la formació i la informació dels treballadors a qualsevol tipus
d’acció preventiva.

Equip de protecció personal
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1.1 Principis generals per a la prevenció dels riscos per agents
químics i mesures específiques de prevenció i protecció (RD
374/2001. Article 4 i 5)

Els principis de l’acció preventiva aplicats a les activitats amb agents químics
perillosos es deriven dels principis que hi ha en l’apartat 1 de l’article 15 de la
Llei de prevenció de riscos.

Quan s’opera amb un agent químic, sempre són aplicables i exigibles les indicaci-
ons de l’RD 374/2001 sobre els principis generals per a la prevenció i la informació
i formació dels treballadors (figura 1.2).

Figura 1.2. Avaluació de riscos

Una vegada s’hagi fet l’avaluació de riscos, es pot posar de manifest que la
quantitat d’un agent químic perillós present al lloc de treball fa que només hi hagi
un risc lleu per a la salut i seguretat dels treballadors, i només és suficient per
reduir aquest risc l’aplicació dels principis generals per a la prevenció dels riscos
per agents químics (article 4).

El resultat de l’avaluació de riscos també pot ser que el risc és no lleu. En aquest
cas s’hauran d’implantar mesures específiques, que van més enllà de l’aplicació
de principis generals (article 5).

1.1.1 Principis generals per a la prevenció dels riscos per agents
químics (art. 4)

Els principis generals per a la prevenció de riscos per agents químics s’hauran
d’aplicar quan en l’avaluació de riscos s’arribi a la conclusió que el risc és lleu.
Per tant, sempre que al lloc de treball hi hagi la presència d’un agent químic, suposi
un risc lleu o no lleu, s’hauran d’aplicar els principis generals.

En la guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb agents
químics (RD 374/2001), es presenta el criteri per definir el risc lleu en funció del
tipus d’agent químic perillós. Així tenim:

1. Agents sensibilitzants, cancerígens, mutàgens o tòxics per a la reproducció:
s’hauran de prendre totes les mesures preventives específiques factibles, ja
que per a aquests agents no hi ha exposicions “segures”. Per tant, per a

Risc lleu

El risc lleu és la probabilitat
remota que es produeixi un dany;
i en cas d’haver-hi dany, seria de
petita magnitud.

Per veure la guia tècnica
realitzada per l’INSHT,
vegeu la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquest crèdit.
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aquestes substàncies, no hi ha el concepte de risc lleu i s’han d’adoptar
mesures específiques, de vigilància de la salut, etc.

2. Agents químics amb un valor límit admissible (VLA) que s’ha definit per
evitar irritacions lleus, molèsties, etc., o qualsevol altre efecte lleu que
sigui fàcilment perceptible pels treballadors. En aquest cas, no és necessari
adoptar mesures específiques.

3. Resta d’agents. Després de fer les mesures de la concentració en aire
de l’agent químic en una jornada qualsevol, ens podem trobar amb dues
possibilitats:

(a) Si l’exposició és menor o igual al 10% del VLA:

• No calen mesures específiques, n’hi ha prou amb mesures preven-
tives generals.

• Aquest criteri per a la decisió de les mesures preventives que
s’han d’aplicar no s’ha d’interpretar en el sentit de limitar o
reduir les precaucions que cal prendre per protegir els treballadors
especialment sensibles.

(b) Si l’exposició és més gran al 10% del VLA, aleshores calen mesures
preventives específiques: vigilància de la salut, etc.

Com es mostra en la figura 1.3, els principis generals es basen en l’aplicació d’una
sèrie de tècniques que facilita l’assoliment d’uns objectius bàsics i prioritaris per
minimitzar els riscos causats per la presència d’agents químics perillosos després
que la seva eliminació del medi laboral no hagi estat possible.

Figura 1.3. Principis generals per a la prevenció de riscos per exposició a agents
químics
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Els objectius dels principis generals són tres:

1. Reduir les quantitats d’agents químics perillosos presents al lloc de treball
al mínim necessari per al tipus de treball de què es tracti.

2. Reduir el nombre de treballadors exposats o que puguin estar-ho.

3. Reduir al mínim la duració i intensitat de les exposicions.

Les tècniques o els mitjans per assolir aquests objectius són:

1. La concepció i organització dels sistemes de treball al lloc de treball:

• Aconseguir una bona ventilació del local.
• Intentar que el nombre de treballadors exposats sigui el mínim i que

el temps d’exposició de cadascun d’ells sigui el mínim: rotació dels
llocs de treball i repartiment de tasques.

• Limitar les quantitats d’agents químics a les estrictament necessàries.
• Limitar o eliminar la necessitat de la manipulació manual dels agents

químics.
• Delimitar i separar els llocs on s’utilitzen els agents químics perillosos.

2. La selecció i instal·lació dels equips de treball:

• Tancar hermèticament les instal·lacions i els equips que continguin o
generin agents químics perillosos, per exemple els equips de treball en
atmosferes explosives.

• Seleccionar els equips de treball tenint en compte la perillositat i les ca-
racterístiques de l’agent que s’utilitzarà i de l’entorn en què s’instal·li.
També tenir en compte les exigències mínimes de seguretat i salut per
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors (RD
1215/97).

3. L’establiment dels procediments adequats per a l’ús i manteniment dels
equips per treballar amb agents químics perillosos, així com per a l’execució
de qualsevol activitat amb agents químics perillosos, o amb residus que els
continguin, inclosos la seva manipulació, emmagatzematge i trasllat al lloc
de treball.

4. L’adopció de mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i
neteja:

• Prohibició de menjar, beure o fumar al lloc de treball.
• Protocol de neteja de la roba del treball.
• Disponibilitat i utilització de les instal·lacions per a la higiene personal

abans dels àpats i en finalitzar la jornada laboral.
• Els sostres i parets han de permetre una neteja correcta.
• Dissenyar el sòl del lloc de treball per tal que quan hi hagi el vessa-

ment d’un producte químic es pugui recollir o drenar amb facilitat i
seguretat.

Equips en atmosferes
explosives

Els equips destinats a treballar
amb atmosferes explosives
hauran de disposar de
comandaments pneumàtics o
hidràulics. Si són elèctrics,
caldrà que siguin antiexplosius.
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Extracció localitzada

L’extracció localitzada és una
mesura específica, però la seva

utilització forma part dels
procediments generals de treball.

Exemples d’eliminació i
reducció del risc

Un cas d’eliminació és substituir
el benzè (carcinogen) pel
ciclohexà. Un exemple de

reducció és substituir la pintura
per projecció aerogràfica per la

pintura per immersió.

• Tenir en compte les necessitats particulars de les treballadores emba-
rassades o en període de lactància.

Exemple de procediment de treball ben concebut

Un procediment de treball ben concebut pot evitar exposicions innecessàries. Per exemple,
si hem de procedir a fer una fumigació del lloc de treball, ho farem quan no hi hagi ningú,
per tal d’evitar l’exposició de treballadors no implicats en el procés.

De la mateixa manera, si hem de procedir a omplir un reactor amb una substància química
perillosa, posarem en funcionament el sistema d’extracció localitzada abans de començar
a fer-ho per evitar l’exposició dels treballadors que fan l’operació.

1.1.2 Mesures específiques de prevenció i protecció (art. 5)

Les mesures específiques de prevenció i protecció són aquelles que van més
enllà de l’aplicació dels principis generals per a la prevenció dels riscos per
agents químics i constitueixen el procediment, mecanisme o acció que no són
necessaris per al desenvolupament del procés productiu i que s’implanten
amb la finalitat exclusiva i prioritària d’eliminar o reduir un risc determinat
per a la seguretat i la salut dels treballadors.

Exemple de mesures específiques

Les mesures específiques no són imprescindibles per al desenvolupament normal del
procés productiu. Per exemple:

• Una captació de vapors mitjançant una extracció localitzada en una màquina per a un procés
d’impressió sobre paper.

• Una conducció amb doble tub i detecció de fuites o sobrepressió a l’espai anul·lar per
transportar una substància química perillosa.

La necessitat o no d’adoptar mesures preventives específiques és determinada per
l’avaluació de riscos, en què s’han d’incloure les mesures específiques que cal
implantar.

L’empresariat ha de garantir l’eliminació o reducció al mínim del risc que
comporti un agent químic per a la salut i seguretat dels treballadors durant el
treball.

Quan la naturalesa del treball no permeti l’eliminació del risc per substitució,
l’empresariat ha de garantir la reducció al mínim del risc aplicant mesures de
prevenció i protecció que siguin coherents amb l’avaluació de riscos.

L’avaluació de riscos pot concloure amb la necessitat de programar mesures
periòdiques de la concentració ambiental d’agent químic perillós.

Les mesures periòdiques poden ser considerades com una mesura específica de
prevenció. La seva periodicitat depèn del resultat de les mesures que s’hagin dut
a terme.
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Sempre que es detecti que els valors límit d’exposició se superen,
l’empresariat ha d’actuar de manera immediata per posar remei a la situació
mitjançant l’adopció de mesures de prevenció i protecció.

Les mesures de prevenció i protecció, per ordre de prioritat, inclouen:

1. La concepció i la utilització de procediments de treball, controls tècnics,
equips i materials que permetin, en aïllar l’agent amb la mesura que es
pugui, evitar o reduir al mínim qualsevol escapament o difusió a l’ambient o
qualsevol contacte directe amb els treballadors que pugui suposar un perill
per a la seva salut i seguretat.

2. Mesures de ventilació i altres mesures de protecció col·lectiva, aplicades
preferentment en l’ordre del risc, i mesures adequades d’organització del
treball.

3. Mesures de protecció individual, segons la normativa sobre utilització d’e-
quips de protecció individual, quan les mesures anteriors siguin insuficients
i l’exposició o contacte amb l’agent no es pugui evitar per altres mitjans.

En la majoria d’exposicions es poden identificar quatre elements, la interrelació
dels quals condiciona el risc:

• l’agent,

• el procés,

• el lloc o local,

• el procediment de treball.

Això és així perquè el risc és deu al fet que hi ha un agent químic perillós
que es manipula o processa en una instal·lació, ubicada en un local, seguint un
procediment de treball determinat prèviament.

L’agent, el procés, el lloc i el procediment de treball són elements sobre
els quals es poden aplicar mesures preventives per eliminar o reduir el risc.
L’ordre en què es presenten és de preferència per l’aplicació d’aquestes
mesures ja que la seva eficàcia acostuma a ser més gran com més petita és
la necessitat d’intervenció humana per aconseguir la seva implantació.

En la taula 1.1 es presenta una enumeració de les mesures preventives possibles,
classificades d’acord amb l’element sobre el qual actuen i segons l’objectiu que es
pot aconseguir amb la seva implantació.L’objectiu, a les files de la taula, determina
el nivell de prioritat. En igualtat de prioritat (la mateixa fila), són preferents les
mesures preventives esmentades en les columnes situades més a l’esquerra de la
taula.
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Taula 1.1. Prioritat en l’elecció de mesures preventives

Nivell de prioritat Objectiu de la
mesure preventiva

La mesura preventiva s’aplica a...

L’agent químic Procés o instal·lació Local de treball Mètode de treball

Primer Eliminació del risc Substitució total de
l’agent químic per un
altre menys perillós

Substitució del
procés. Utilització
d’equips
intrínsecament
segurs (1)

Automatització
Robotització
Control remot

Segon Reducció i control del
risc

Substitució parcial de
l’agent
Canvi de forma o
estat físic (2)

Procés tancat
Augment de la
distància
Manteniment
preventiu (3)
Extracció localitzada
Equips amb extracció
local incorporada
Cubetes de retenció

Ordre de neteja
Segregació de
departaments bruts
Ventilació per dilució
Dutxes d’aire
Cortines d’aire
Drenatges
Control dels focus
d’ignició

Bones pràctiques de
treball
Supervisió
Horaris reduïts

Tercer Protecció dels
treballadors

EPI de protecció
respiratòria, dèrmica
o ocular (RD
773/1997)
Roba de treball

(1) Aplicable per eliminar el risc d’incendi o explosió. (2) Per exemple, la manipulació d’un material sòlid per via humida, en forma de pasta o gel, o la seva encapsulació pot reduir el
risc per inhalació. (3) L’objectiu del manteniment preventiu és evitar fuites, vessaments, o escapaments d’agents químics, que són algunes de les causes de risc més freqüents. Les

actuacions posteriors per a la contenció i neteja del producte que s’hagi vessat són mesures de control complementàries.

L’extracció localitzada i la ventilació per dilució, encara que no són tècniques
preventives de màxima prioritat d’implantació, sí que són les més freqüents en la
pràctica, ja moltes vegades les mesures de reducció de riscos de més prioritat no
són aplicables, o la seva aplicació implica costos no suportables per l’empresa.

No s’ha de recórrer a la protecció individual sense respectar l’ordre de prioritat de
l’aplicació de les mesures preventives d’eliminar, en primer lloc, el risc, i en cas
que no fos possible, intentar reduir-lo i controlar-lo.

1.2 Procediments generals per a la prevenció dels riscos per agents
químics

Una vegada identificat i avaluat el risc, s’ha de decidir quines intervencions o
mètodes de control són els idonis per a cada risc concret i amb quina prioritat
s’han de dur a terme.

En general, per reduir l’exposició a agents químics, s’han de combinar diversos
criteris que s’han d’estudiar i prioritzar abans de fer-los realitat. Alguns factors
que cal tenir en compte serien:

• L’eficàcia dels controls que s’estableixen per mesurar l’exposició. De
vegades, un excés de controls implica un risc afegit.

• Les mesures de control han de ser fàcils d’utilitzar. Normalment, els
operaris acaben per no fer servir aquelles mesures que resulten incòmodes
o interfereixen en el desenvolupament de la feina.
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• El cost és un factor que s’ha de tenir en compte; cal implementar mesures
que siguin assumibles i viables per a l’empresa.

• La freqüència de l’exposició és determinant a l’hora de triar les mesures que
cal adoptar: no és el mateix una exposició diària a un agent químic que una
exposició trimestral.

• Els requisits reglamentaris i legals: hem de complir les exigències legals
quant al nivell d’exposició a agents químics.

1.2.1 Fase de disseny d’un procés productiu

D’entrada s’han de conèixer els riscos higiènics dels agents químics i dels
procediments de treball.

En el disseny del procés productiu, és molt important tenir present en tot moment
l’aspecte de seguretat i dissenyar les màquines i els procediments de treball per
minimitzar l’exposició a agents químics.

El tancament d’un procés productiu i l’automatització d’algunes tasques són
mesures molt efectives que redueixen l’exposició a agents químics, però que s’han
de preveure en la fase de disseny del procés productiu.

Hi ha una sèrie d’aspectes i informacions previs a la fase de disseny que s’han de
considerar. A continuació, en teniu alguns exemples:

• Propietats físiques i químiques dels agents químics.

• Velocitat de reacció entre matèries primeres, intermèdies o residus generats.

• Compatibilitat entre productes: perills de vessament i contacte accidental
entre diferents substàncies presents al lloc de treball.

• Toxicitat: indica si s’han d’utilitzar EPI.

• Risc d’explosió: pot indicar la necessitat de tenir una atmosfera inerta.

• Fiabilitat dels serveis: en el cas d’errors en el subministrament elèctric, com
es manté la calefacció i refrigeració?

• Instruments: quina és la freqüència d’errors?

• Materials de construcció: hi ha materials que són incompatibles amb
algunes substàncies químiques. No podem posar un tub de ferro per
transportar hipoclorit sòdic que és corrosiu.

• Pressió en la xarxa d’aigua: en el cas d’incendi, hem d’assegurar que sense
subministrament elèctric, disposarem de prou pressió en la xarxa d’aigua.

• Temperatures: s’han d’establir toleràncies per a les condicions de sobrees-
calfament durant els incendis.
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Podeu ampliar la
informació sobre les

etiquetes i les fitxes de
dades de seguretat en el

nucli d’activitat “Fonts
d’informació sobre

contaminants químics” de
la unitat didàctica “La
higiene industrial. Els

contaminants químics”.

• Potencial humà: les proteccions cal que estiguin tan automatitzades com
sigui possible, i s’ha d’intentar que la intervenció humana sigui la mínima
possible.

• Inversió: les despeses en seguretat han d’equilibrar els efectes de producció
nul·la en el cas d’accident, explosió o incendi.

• Situació de les instal·lacions: s’han de considerar els riscos de l’entorn. Per
exemple, no és adequat situar una planta d’envasament de clor, gas molt
tòxic (neurotòxic), al costat d’una població.

1.2.2 Identificació en origen: etiquetatge, FDS, frases H i P

La identificació en origen implica fer una llista de totes les substàncies que
puguin ser manipulades, s’originin o es presentin com a productes intermedis dels
processos de fabricació.

Hi ha operacions que per les seves pròpies característiques presenten una alta
probabilitat d’originar contaminants a l’aire.

Operacions que contaminen l’aire

Algunes operacions es caracteritzen per originar contaminants a l’aire:

• Operacions en calent: soldadura, fundició, combustió, etc.

• Operacions líquides: pintura, neteja, recobriments, etc.

• Operacions sòlides: vessament, barreja, triturat, transport, embalatge, etc.

• Pulverització a pressió: desengreixament, neteja a raig de sorra, pintura, etc.

• Altres operacions: tallar, trepar, serrar, moldre, etc.

La primera font d’informació són les etiquetes. Existeixen els símbols de
perillositat que ens adverteixen dels perills que tenen les substàncies químiques i,
també existeixen les frases de risc o frases H, i les frases de consell de prudència
o frases P.

D’altra banda, cada vegada que es compra un nou producte s’ha de sol·licitar al
fabricant la fitxa de dades de seguretat (FDS). És un document d’obligat ús per
a totes les substàncies i preparats químics que es comercialitzin en l’àmbit de la
Comunitat Europea. S’ha de lliurar la primera vegada que se serveixi un producte
químic perillós. Conté un total de 16 punts:

1. Identificació del preparat i de la societat que el comercialitza.

2. Identificació de perills.

3. Composició i informació sobre components.

4. Primers auxilis.
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5. Mesures de lluita contra incendis.

6. Mesures que cal prendre en el cas de vessament accidental.

7. Manipulació i emmagatzematge.

8. Controls d’exposició i protecció personal.

9. Propietats físiques i químiques.

10. Estabilitat i reactivitat.

11. Informació toxicològica.

12. Informacions ecològiques.

13. Consideracions sobre l’eliminació.

14. Informació relativa al transport.

15. Informació reglamentària.

16. Altres informacions.

Les FDS s’elaboren amb uns criteris que es poden resumir en els tres punts
següents:

1. Han de proporcionar dades que permetin identificar el producte químic i
el fabricant o subministrador, així com un número de telèfon en el qual fer
consultes d’emergència.

2. Han d’informar sobre els riscos i perills del producte respecte a:

• inflamabilitat,

• estabilitat i reactivitat,

• toxicitat,

• possibles lesions per inhalació, ingestió o contacte dèrmic,

• primers auxilis,

• ecotoxicitat.

3. Han de formar l’usuari del producte sobre:

• comportament i característiques;

• correcta utilització (emmagatzamatge, manipulació, eliminació, etc.);

• controls d’exposició;

• mitjans de protecció (individual o col·lectiva) en el cas d’una emer-
gència;

• actuacions que cal dur a terme en el cas d’un accident: extintors
adequats, control de vessaments, etc.



Riscos químics i biològics ambientals 20 Prevenció i protecció del risc químic

1.2.3 Emmagatzematge

Molts dels productes químics que s’utilitzen als centres de treball, a més de
comportar riscos per ells mateixos, en contacte amb altres productes poden
produir reaccions molt perilloses. L’emmagatzematge incorrecte de determinades
substàncies pot originar accidents que afectin la salut de les persones i del medi
ambient. Per evitar aquests problemes, els magatzems de productes químics han
de complir unes mesures i precaucions bàsiques de seguretat. Podem destacar-ne
les següents:

• El magatzem s’ha d’ubicar en un lloc segur, lluny de les zones de treball
i valorar possibles esdeveniments externs que contribueixin a accentuar o
estendre el risc de les substàncies emmagatzemades: desplaçaments del
terreny, inundacions, etc.

• S’ha de prestar una atenció especial a les incompatibilitats entre productes,
ja que es poden produir interaccions entre ells. S’han d’agrupar per
associació de riscos, i que no coincideixin a l’espai els incompatibles o molt
reactius. Cal consultar la fitxa de dades de seguretat (FDS) (punts 3 i 7) per
conèixer-ne les compatibilitats i incompatibilitats.

• S’han de tenir les quantitats de productes químics estrictament necessàries
i respectar les alçades màximes d’emmagatzematge.

• S’ha d’utilitzar recipients normalitzats, amb la resistència física i química
adequada, d’acord amb les seves característiques i respecte de la seva
utilització i transport. S’ha de tenir en compte el possible efecte corrosiu
que pugui tenir el producte químic sobre el recipient que el conté. També,
s’han de revisar periòdicament els envasos de plàstic ja que el fred i la calor
deterioren aquest tipus d’envasos.

• Cal evitar qualsevol vessament o fuita. S’han de col·locar els recipients que
continguin substàncies corrosives, per exemple àcids i bases, separats entre
ells i sobre safates que puguin retenir els vessaments en el cas de trencament
dels recipients.

• Les vies d’accés, de trànsit normal i les sortides d’emergències dins del
magatzem han d’estar lliures d’obstacles i senyalitzades.

• Tots els productes s’han d’etiquetar i identificar correctament.

• S’han de seguir els procediments segurs en les operacions de manipulació
dins el magatzem, per la qual cosa cal que les persones que treballin estiguin
formades i informades sobre els riscos que comporta treballar-hi.

Magatzems amb substàncies químiques inflamables

Els magatzems amb substàncies químiques inflamables, a més de complir els requisits
bàsics, han de complir el següent:
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• Han d’evitar l’existència de focus de calor.

• Han de disposar de parets i portes resistents al foc.

• Han de tenir una instal·lació elèctrica antiexplosiva.

• Han de tenir una paret o teulat que actuï com a parament dèbil per alliberar la pressió en una
zona segura en el cas de deflagració.

• Han de disposar de mitjans de detecció i protecció contra incendis.

1.2.4 Substitució de productes

La substitució és una mesura preventiva que consisteix a eliminar un risc deter-
minat actuant en l’origen, ja sigui per la utilització d’un agent químic alternatiu
o bé fent servir un altre procés. En la majoria dels casos, implica l’aparició d’un
nou risc, necessàriament de menor magnitud, que s’haurà de valorar i controlar de
manera adequada.

L’RD 374/2001 sobre la prevenció de riscos derivats dels agents químics perillosos
en el treball és la normativa de referència respecte a la substitució d’agents químics
perillosos. Aquest RD està plenament d’acord amb l’article 15 de la Llei 31/1995
de prevenció de riscos laborals, en el qual s’estableix l’eliminació del risc en
origen com a mesura preventiva prioritària.

Article 5 de l’RD 374/2001

“El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe
un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el
trabajo. Para ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente
sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de
uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado.

Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo por sustitución,
el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo aplicando medidas de
prevención y protección que sean coherentes con la evaluación del riesgo.”

Per als agents químics cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció, el prin-
cipi de substitució deixa de ser una prioritat en el conjunt d’accions preventives per
convertir-se en imperatiu legal “sempre que sigui tècnicament possible” (article 4
de l’RD 665/1997 sobre la prevenció de riscos derivats d’agents cancerígens i
mutàgens en el treball).

La substitució pot arribar a ser la mesura preventiva més eficaç davant aquelles
substàncies químiques per les quals és impossible establir valors segurs d’exposi-
ció. En aquesta categoria, s’inclourien els cancerígens, mutàgens, tòxics per a la
reproducció i, també, els sensibilitzants o al·lèrgens.

En la substitució d’un agent químic perillós per un altre que impliqui menys perill,
s’ha d’afrontar una sèrie de dificultats, com:

1. La recerca d’agents químics que siguin substituts viables des d’un punt de
vista estrictament tècnic.

Líquid inflamable

Un líquid inflamable és aquell
que té un punt d’inflamació
inferior a 21 °C. El punt
d’inflamació és la temperatura
mínima a la qual un líquid
inflamable desprèn prou vapor
per formar una barreja
inflamable amb l’aire que
envolta la superfície del líquid i
produeix una ignició si s’hi
aplica una flama o font d’ignició.

Substitució d’un agent
químic perillós

La substitució ha estat millor
acceptada en el camp de la
protecció al medi ambient que no
pas en la prevenció laboral. La
legislació mediambiental ha estat
més exigent i punitiva, amb la
prohibició d’algunes substàncies
i l’existència de protocols
internacionals per part dels
governs. En l’àmbit laboral són
molt poques les substàncies
prohibides.
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Substitucions inadequades
d’agents químics

Els clorofluorocarbonats (CFC)
van substituir inicialment

l’amoníac, com gasos
refrigerants i propel·lents ja que

són molt menys tòxics. Més
endavant, es va observar que

aquests CFC destrueixen la capa
d’ozó.

2. L’estudi i la valoració de la perillositat dels nous agents que, tot i que sigui
menor que la de l’agent que cal substituir, no es pot menystenir en la majoria
de casos.

3. La gestió dels canvis que suposa la introducció d’un nou agent en el procés,
i el rebuig que això pot originar inicialment en diferents estaments de
l’empresa (direcció, treballadors, etc.).

En qualsevol substitució hi ha una sèrie de factors tècnics i organitzatius involu-
crats:

1. Factors tècnics:

• Recerca d’un substitut tècnicament viable.
• Comparació de riscos (agent/substitut):

– seguretat i salut dels treballadors,
– medi ambient.

2. Factors organitzatius:

• Adaptació al canvi: formació, nous procediments, etc.
• Costos i inversions: nous equips, tractament de residus, formació, etc.
• Beneficis potencials: millora de la qualitat dels productes, millora de

l’ambient laboral, beneficis financers directes (reducció dels costos
de prevenció, costos energètics, costos de les matèries primeres, etc.),
millora de la productivitat i de la imatge pública, altres avantatges en
l’àmbit del màrqueting, innovació, etc.

La recerca de substituts tècnicament viables no és un procés simple. Es tracta
de substituir un producte per un altre amb propietats semblants i a més s’han de
tenir en compte les implicacions que això pot comportar en el procés productiu,
els equips, el procediment de treball, etc.

Una vegada identificades les alternatives s’han d’avaluar els riscos que generen i
comparar-los amb els generats per la substància que cal substituir. Això requereix
comparar la perillositat de les diferents substàncies en una primera fase i després
valorar-ne els riscos reals dins el procés. Els canvis introduïts impliquen valorar
tots els riscos, fins i tot els físics, ergonòmics, efectes sobre el medi ambient,
etc., per això acostuma a ser necessària l’execució de proves pilot abans de la
implementació del substitut.

S’han d’integrar tots els aspectes relatius a la dimensió tècnica de la substitució,
salut, seguretat i medi ambient i s’han de valorar conjuntament, per evitar la
transferència d’un risc d’un compartiment a un altre.

La informació que cal cercar per avaluar els nous riscos que implica la substitució
d’una substància química es pot resumir en aquests aspectes:

• Propietats fisicoquímiques: està continguda en les fitxes de seguretat del
producte (FDS).
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• Propietats toxicològiques: hi ha molta informació disponible, però sovint
està dispersa, cosa que dificulta la comparació entre les diferents substàncies.
L’etiqueta i l’FDS són les primeres fonts d’informació, però no són sufici-
ents; cal profunditzar molt més en bases de dades internacionals, llibres
tècnics, etc.

• Efectes sobre el medi ambient: a més de consultar l’FDS (apartat 12),
s’ha de consultar la legislació mediambiental aplicable a cada cas, i tenir en
compte que les disposicions van des de l’àmbit local fins a l’internacional.

La implementació dels canvis en l’empresa està condicionada a la capacitat
d’innovació per part de l’empresa i un sentit de millora contínua dels productes
i processos. En aquest sentit, les organitzacions sense una política de prevenció
de riscos laborals correcta o simplement sense una gestió empresarial correcta no
poden afrontar la substitució d’un producte químic perillós o un canvi de procés.

En la bibliografia podem trobar descripcions de diferents procediments generals
per abordar la substitució. Alguns es poden aplicar a empreses amb grans recursos
tècnics i econòmics, altres estan pensats per a petites i mitjanes empreses.

Un exemple dels primers seria el procediment descrit per Gérin (figura 1.4), basat
en nou etapes i que considera la intervenció d’una empresa externa per portar
a terme el procés de la substitució. Aquest procediment requereix una gran
especialització i pot ser aplicat solament per grans empreses.

Figura 1.4. Procediment per fer la substitució d’un agent
químic perillós.

Adaptat de Gerín, París (2002).

Hi ha també models simplificats, adreçats a les petites i mitjanes empreses. Un
exemple és el model de columnes, desenvolupat per l’Institut alemany de les mú-
tues professionals (BIA). Consisteix a comparar les característiques de perillositat
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Podeu consultar el model
de columnes a l’NTP 712,

que trobareu a la secció
“Annexos” del web

d’aquest crèdit.

de la substància que cal substituir, del seu substitut i d’algunes variables de procés,
mitjançant la classificació d’ambdós agents químics en una taula en la qual hi
ha els diferents nivells de riscos (molt alt, alt, mitjà, baix, insignificant) i cinc
categories de continguts, com per exemple:

• toxicitat aguda i toxicitat crònica,

• risc d’incendi i explosió,

• exposició potencial als perills,

• riscos associats al procés,

• riscos per al medi ambient.

Se situa l’agent químic que cal substituir i el candidat a ser substituït en cada nivell
de risc per a cada categoria i s’obté una taula fàcil de llegir i interpretar.

La substitució de la sílice cristal·lina com a material en la neteja

Hi ha diferents tipus de sílice. Per exemple, el quars és una forma cristal·lina de la sílice
i és el mineral més comú a l’escorça terrestre. Quan es perforen, trituren, carreguen o
descarreguen roques que contenen quars, s’escapen a l’aire partícules petites de sílice
que poden ser inhalades pels treballadors.

S’usa la sorra de sílice que conté quars en equips de neteja a pressió per
netejar superfícies, sobretot els exteriors d’edificis, ponts, els interiors de tancs
d’emmagatzemament i tubs, etc.

La sorra de sílice utilitzada durant el procés de neteja per “raig de sorra“ es descompon
en partícules fines que queden suspeses a l’aire. Si aquestes partícules són aspirades
i penetren profundament als pulmons, poden ser la causa de formes ràpides i greus de
silicosi en els treballadors que manipulen les màquines de neteja per “raig de sorra”.

Una mesura preventiva per aplicar en aquestes situacions és la substitució de la sorra de
sílice per altres agents abrassius que no comportin el risc de patir silicosi. Per exemple, es
pot utilitzar pols d’acer, escòria de níquel, de coure, vidre triturat, etc. Són productes amb
les mateixes prestacions tècniques, de cost més baix en alguns casos i que no presenten
els problemes de la sorra de sílice.

1.2.5 Modificacions del procés: automatització, aïllament, mètodes
humits

Incloure modificacions rellevants en un procés de treball que ja està iniciat, ja sigui
l’automatització, l’aïllament o els mètodes humits, comporta costos elevats i grans
resistències per part dels tècnics que van dissenyar el procés i els empresaris, ja
que sempre suposa una despesa econòmica important.

Qualsevol mesura preventiva afegida quan la instal·lació ja és en marxa serà molt
menys efectiva i més costosa que si s’hagués plantejat en la fase de projecte del
procés productiu. Per tant, en la fase de disseny cal integrar aquelles mesures que
impliquin una millora substancial de les condicions de treball.
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Tanmateix, en alguns treballs es pot modificar un procés sense alterar-ne el resultat,
i rebaixar de manera radical els riscos a què s’exposen els treballadors. En la taula
1.2 n’hi ha alguns exemples.

Taula 1.2. Exemples de modificacions de procés

Procés inicial Modificació del procés Aspecte millorat

Pintura amb pistola d’aire
comprimit

Pintura per ruixament electrostàtic
automàtic

Reducció de la dispersió de la
pintura

Pintura amb pistola Pintura per immersió Reducció de la concentració
ambiental de pigments tòxics de
la pintura

Poliment de soldadures amb
discos d’alta velocitat

Polidores de baixa velocitat Disminució del nivell de pols

Desengreixament manual de
màquines

Desengreixament amb vapor o
alimentació automàtica

Reducció de la concentració
ambiental de dissolvents

Automatització

L’automatització es defineix com l’ús de sistemes mecànics, controlats per
ordinador, per dur a terme processos industrials que evitin o minimitzin
l’exposició dels treballadors a agents químics perillosos.

L’automatització aconsegueix evitar la presència de treballadors en l’execució de
certes etapes productives que generen un risc alt.

El problema de l’automatització és que també genera riscos, no d’exposició a
agents químics però sí de seguretat o ergonomia, que s’han d’analitzar i corregir.

Aïllament

L’aïllament és un mètode preventiu que implica l’execució d’operacions potencial-
ment contaminants en un recinte específic separat de la resta de procés productiu.
D’aquesta manera, es poden implantar en aquest recinte específic mesures preven-
tives particulars, més efectives i amb un cost inferior que si aquestes operacions
es desenvolupessin a la nau general.

L’aïllament també limita el nombre de persones exposades, ja que es restringeix
l’accés dels que treballen en la secció considerada i és una bona tècnica preventiva
en aquelles tasques que requereixin la participació d’un nombre reduït de treballa-
dors.

L’aïllament es pot aconseguir aplicant-hi diferents factors:

• Separació física del focus de contaminació, amb l’emplaçament en una
peça diferent de la resta.

• Separació temporal: instal·lació d’un equip semiautònom de manera que
el treballador no hagi de ser constantment a prop del focus de contaminació.

Exemples d’automatització

La robotització de les operacions
de soldadura i pintura de la
indústria de l’automòbil és
l’exemple típic d’automatització,
però també ho són
l’automatització dels processos
de dosificació i mescla de
components o els braços
manipuladors per a la càrrega i
extracció de peces en els
processos d’utilització de
motllures o extrusió de plàstics i
molts d’altres.

Exemple d’aïllament

Un exemple d’aïllament és el que
s’ha d’aplicar en els treballs amb
plom: la legislació (Ordre
ministerial 9-3-1986) determina
que quan sigui tècnicament
possible, els emplaçaments amb
treballs amb plom s’han de
mantenir aïllats.
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Ceràmica decorativa

En l’elaboració de plats, gerros,
rajoles de ceràmica decorativa

s’utilitza l’argila com a matèria
primera. Una vegada seca la

peça d’argila, s’ha d’envernissar.
El vernís conté entre el 5% i el

60% de plom. S’aplica per
immersió o amb pistola.

Posteriorment, es decora amb
pintures que també contenen
plom. Per aquest motiu, les

empreses que fabriquen ceràmica
decorativa han d’aïllar les zones

on s’aplica el vernís i les pintures
a més de prendre altres mesures

d’ordre, neteja i procediments de
treball específics amb l’objectiu

de rebaixar la contaminació
ambiental de plom.

Exemple de manteniment
correctiu

Suposem que es detecta una fuita
d’aigua en una junta d’una

instal·lació i es manté en servei
la instal·lació fins a una aturada
programada en la qual s’intervé

per substituir la junta. Aquest
manteniment seria correctiu

planificat i no preventiu ja que
no s’havia programat fer aquesta

intervenció.

• Separació a distància: implica la instal·lació de dispositius de control
remot o teledirigits que permeten l’execució de tasques sense exposició.

L’aïllament total s’aconsegueix amb la mecanització i l’automatització del procés.
Un exemple d’aïllament total serien les cabines de pintura d’automòbils.

Una alternativa a les barreres físiques són les cortines d’aire: es basen en la
generació de raigs verticals d’aire amb impulsió i aspiració al voltant de la màquina
o procés de treball, amb la finalitat de no dispersar el contaminant a altres zones;
és una barrera invisible que no evita la contaminació sinó que la dirigeix cap a un
altra zona.

Mètodes humits

Les concentracions de pols perilloses poden ser reduïdes mitjançant l’aplicació
d’aigua o qualsevol altre líquid sobre la font que genera la pols. L’eficàcia d’aquest
mètode resideix en l’aplicació correcta de l’aigua. De vegades, cal la participació
d’un humectant que s’ha de retirar abans que s’assequi.

Exemples de mètodes humits

En la perforació de túnels és una tècnica habitual fer servir perforadores que afegeixen un
raig d’aigua a la broca per disminuir significativament la generació de pols en un ambient,
en el qual, a més, és particularment complicat combatre la contaminació ambiental.

Altres àmbits d’aplicació d’aquest mètode serien: la utilització d’un martell d’impacte per
fer excavacions, el reg periòdic de superfícies en construcció com poden ser carreteres o
camins.

1.2.6 Manteniment

La conservació en condicions òptimes dels equips en retarda la degradació i
contribueix a augmentar la seguretat de les persones i a reduir les desviacions
de les condicions normals d’operació.

En la prevenció de riscos per exposició a agents químics, el manteniment és una
tècnica “passiva”. Si es fa bé, no es nota; només se’n manifesten els errors.

Les operacions de manteniment mal executades són en elles mateixes un focus de
contaminació tant per als treballadors del procés com per a la resta de treballadors.

Podem definir tres tipus de manteniment:

1. Manteniment correctiu. És el manteniment que es fa en una màquina o
instal·lació quan l’avaria ja s’ha produït, per restablir l’estat operatiu habitu-
al de servei. El manteniment correctiu planificat engloba les intervencions
no planificades que es duen a terme en les parades programades.

2. Manteniment preventiu. Consisteix a programar les intervencions o
canvis d’alguns components o peces segons una planificació en el temps
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i en l’espai feta amb uns criteris objectius com poden ser: hores de
servei, quilòmetres recorreguts, tones de material produïdes, etc. L’objectiu
d’aquest tipus de manteniment és reduir la probabilitat d’avaria o pèrdua de
rendiment d’una màquina o instal·lació planificant unes intervencions que
s’ajustin al màxim a la vida útil de l’element intervingut.

L’origen d’aquest manteniment va sorgir d’analitzar estadísticament la vida
útil dels equips i els seus elements mecànics i d’efectuar el manteniment
basat en la substitució periòdica d’elements independentment del seu estat
de deteriorament i desgast. La gran limitació d’aquest manteniment és el
grau d’incertesa a l’hora de definir quan s’ha de fer la substitució de cada
element.

3. Manteniment predictiu. És el manteniment subordinat a un succés
predeterminat que posa de manifest l’estat de degradació d’una màquina o
instal·lació. Es basa en el coneixement de l’estat operatiu d’una màquina
o instal·lació. És assimilable al preventiu, però el coneixement de la
condició operativa mitjançant la mesura d’alguns paràmetres determinats
de la màquina o instal·lació: vibració, soroll, temperatura, etc., permet
programar la intervenció abans que l’avaria s’arribi a produir, i elimina així
la incertesa.

El manteniment predictiu abraça un conjunt de tècniques d’inspecció, anàli-
si i diagnòstic, organització i planificació d’intervencions que no afecten el
servei de l’equip, i que tracten d’ajustar al màxim la vida útil de l’element
en servei respecte del moment de la seva substitució.

El manteniment més important és el de tipus preventiu. El departament
de manteniment ha de vetllar per la seguretat del seu propi personal:
s’han d’incorporar al programa de manteniment preventiu recomanacions
i tècniques referents a mètodes per a la prevenció d’accidents.

Per optimitzar el manteniment preventiu cal una millora contínua que
s’aconsegueix amb la utilització d’una sèrie d’eines com per exemple:

• Retroinformació de les persones que fan els treballs.

• Anàlisi de les causes de les avaries.

• Introducció de modificacions.

• Estudi de l’evolució del cost del manteniment.

• Programa de suggeriments per millorar-ne els procediments.

• Anàlisi de l’eficàcia dels procediments.

De vegades, en els serveis de manteniment és habitual posposar per a més endavant
l’assistència de les instal·lacions no implícitament productives, com poden ser els
sistemes de ventilació, filtres dels sistemes de depuració, etc. S’han d’aplicar els
mateixos criteris i pautes de manteniment a aquestes instal·lacions que a la resta,
atès que incideixen directament en la salut dels treballadors.
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Alarma en gasos i vapors
inflamables

En gasos i vapors inflamables
l’alarma s’activarà quan s’arribi
a una concentració del 20% del

límit inferior d’inflamabilitat.

1.2.7 Sistema d’alarmes

Un sistema d’alarmes és un sistema que avisa quan la concentració del contami-
nant passa per sobre d’una quantitat prefixada. No és un sistema que redueixi o
elimini el contaminant: és, per tant, un sistema de vigilància.

La instal·lació d’equips amb mesura directa de contaminants, així com el seu
acoblament a sistemes d’alarma acústica o lluminosa, quan passen per sobre de
certs nivells en la concentració de contaminants a l’ambient de treball, pot ser molt
eficaç a zones adjacents a la font emissora o en casos en què per gradient tèrmic,
s’acumuli el contaminant químic en una zona concreta.

El sistema d’alarma és molt útil en aquells contaminants que generin efectes aguts
greus i poden anar instal·lats en un sistema de ventilació forçada de manera que
quan se superi un valor llindar s’engegui la ventilació.

La sensibilitat dels detectors ha de ser tan alta com sigui necessària, per detectar
baixes concentracions amb el menor nombre de falses alarmes. Normalment
es regulen molt per sota del nivell de concentració perillosa per a la vida i la
salut, amb la finalitat que hi hagi temps de posar en marxa el pla d’emergència
i evacuació en el cas de ser gasos perillosos per a la vida.

L’evolució electrònica fa que cada dia s’implantin nous sistemes d’alarma, alguns
d’utilització individual com els detectors d’oxigen, metà, monòxid de carboni
i sulfur d’hidrogen per a aquells treballs que es fan a espais confinats i avisen
l’operari d’una atmosfera perillosa.

1.2.8 Ordre i neteja

L’ordre i la neteja tenen un paper transcendental en la prevenció de la salut, ja
que impedeixen la difusió dels contaminants, sobretot en materials tòxics. La
pols acumulada en un lloc de treball pot retornar a l’atmosfera pel trànsit, les
vibracions, les corrents d’aire, etc., per la qual cosa, ha de ser retirada abans de la
seva acumulació.

El mateix passa amb els vessaments al terra de dissolvents, draps bruts, màquines
brutes, etc., que contaminen l’aire que les envolta.

S’ha de tenir un programa regularitzat i efectiu, així com immediat per a vessa-
ments de tòxics i ubicar recipients hermètics per als residus generats. La neteja
dels equips s’ha de fer per mètodes humits o d’aspiració, mai per impulsió d’aire
a pressió.

Un mètode molt efectiu en la recollida de líquids vessats és la utilització de pro-
ductes absorbents que faciliten la recollida completa del líquid. Lamentablement,
són freqüents els accidents i les intoxicacions que passen com a conseqüència de
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manipular materials recollits en operacions de neteja de tallers com si es tractés
de pols domèstica.

Per tant, la neteja és una mesura preventiva primordial quan es treballa amb
contaminants que s’acumulen al sòl, a les màquines o a les estructures i poden
passar de nou a l’ambient.

Habitualment, s’ha de fer una neteja general del local i lloc de treball una vegada
finalitzada la jornada o després d’una operació especialment bruta, i s’ha d’intentar
mantenir sempre un ordre.

Quan es manipulen substàncies d’alta toxicitat com el plom o l’amiant és es-
pecialment important mantenir un estat de neteja perfecte: la normativa obliga
que en aquestes instal·lacions, les superfícies siguin llises, impermeables, sense
discontinuïtats, sense racons de difícil accés.

La neteja escrupolosa s’ha d’ampliar també a la roba de treball, en què els
contaminants es poden acumular i fomentar-ne el contacte directe amb el propi
organisme.

1.2.9 Higiene personal

La implantació d’unes bones pràctiques d’higiene personal és un requisit elemen-
tal, en qualsevol lloc de treball, que pot contribuir sobre manera a eliminar o reduir
els riscos causats per l’exposició a agents químics perillosos.

Algunes mesures higièniques son:

• Prohibició de menjar, beure o fumar. És una necessitat que es justifica per
ella mateixa, sense necessitat que hi hagi un risc evident de contaminació.

• Manteniment dels mínims de neteja de la roba de treball i l’ús habitual
d’aquesta roba en lloc de la roba de carrer.

• Disponibilitat i utilització de les instal·lacions per a la higiene personal
abans dels àpats i en finalitzar la jornada laboral.

• Els productes de neteja i cura de la pell a les instal·lacions per a la higiene
al treball no han de tenir mai productes agressius, per exemple, lleixiu o
aiguarràs per rentar-se les mans.

• Tenir en compte les necessitats particulars de les treballadores embarassades
o en període de lactància.

• Els sostres, parets i terres han de permetre una neteja correcta.

• Quan s’hagi d’evitar el vessament o fuita d’un agent químic perillós, el
disseny del terra ha de permetre recollir o drenar a un lloc segur els agents
químics.

Manipulació de substàncies
d’alta toxicitat

Un cas especial és el del mercuri,
metall líquid que pot originar
problemes a causa del seu
caràcter inodor, volàtil i de fàcil
disgregació, ja que un vessament
accidental és suficient per
provocar intoxicacions greus.
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• Les operacions de neteja, siguin programades o puntuals, no han de consti-
tuir per elles mateixes una font de risc per als treballadors que les fan o per
a terceres persones.

1.2.10 Formació i informació

L’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals, referent a la informació,
consulta i participació dels treballadors, estableix l’obligació de l’empresariat
d’informar els treballadors dels riscos existents en tota la seva extensió, de les
mesures i activitats de prevenció i protecció que s’hi apliquen i de les mesures
d’emergència.

Aquesta informació es pot canalitzar mitjançant els representants legals, encara
que s’haurà d’impartir directament als treballadors amb relació als riscos del seu
propi lloc de treball i les mesures de prevenció i protecció aplicables.

En l’article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals, referent a la formació
dels treballadors, disposa que l’empresariat garanteixi que cada treballador rebi
formació en matèria preventiva en el moment de la seva contractació, quan
es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s’introdueixin noves
tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació ha de ser teòrica i pràctica, suficient i adequada i s’ha de centrar
específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador. L’haurà d’impartir
l’empresa amb recursos propis o aliens. Els costos són a càrrec de l’empresa i s’ha
de fer dins la jornada de treball.

Es consideren bàsics els continguts següents:

1. Identificació dels productes que utilitzen els treballadors i informació sobre
la seva perillositat. Tipus de risc (categoria/indicació i pictograma) i la seva
descripció (frases R).

2. Informació sobre les mesures preventives que s’han d’adoptar (frases S).

3. Límits d’exposició professional.

4. Equips de protecció individual i col·lectiva que cal fer servir per al desen-
volupament del procés.

5. Actuació en el cas d’emergència: vessament, incendi, etc.

La informació es pot obtenir de diferents punts de la fitxa de dades de seguretat.
Per als productes intermedis, residus, etc., dels quals no es disposi de FDS, s’haurà
de cercar i proporcionar la informació en altres fonts d’informació.

Quan s’hagin d’implantar mesures específiques de protecció per evitar o reduir
els riscos, s’elaboraran procediments de treball que hauran de ser coneguts pels
treballadors implicats.



Riscos químics i biològics ambientals 31 Prevenció i protecció del risc químic

2. Protecció de les exposicions a agents químics

Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors causats per la presència
d’agents químics al lloc de treball tenen en comú el factor de risc “concentració a
l’ambient” com a paràmetre que determina la magnitud del risc; en conseqüència,
un dels objectius tècnics de qualsevol planificació preventiva és mantenir la
concentració ambiental de l’agent per sota d’un valor predefinit i reduir l’exposició
del treballador a l’agent químic en qüestió.

Per aconseguir aquest objectiu es plantegen tècniques de protecció
col·lectiva,com seria la ventilació, i de protecció individual, que consistiria en
la utilització d’equips de protecció individual (EPI).

Les tècniques de ventilació són una eina vàlida, molt eficaç i àmpliament utilitzada
per a disminuir la concentració d’un agent químic al lloc de treball.

La protecció personal o individual és una tècnica preventiva aplicada sobre els
treballadors i consisteix en la utilització d’un equip de protecció personal que els
protegeixi davant l’exposició a agents químics.

2.1 Sistemes de protecció col·lectiva per ventilació

Les tècniques de ventilació són una eina molt efectiva per reduir la concentració
d’un agent químic al lloc de treball per sota d’un valor determinat, per la qual cosa,
no es basen a moure l’aire sinó a renovar-lo per aire pur.

Un avantatge important d’aquesta tècnica és la relació cost/eficàcia, que és
excel·lent en comparació amb altres tècniques preventives, i la seva implantació
es pot fer de manera independent a la concepció del procés productiu.

En la indústria actual s’utilitzen de manera progressiva substàncies i preparats
químics que poden presentar un risc alt de toxicitat. La manipulació d’aquests
agents químics pot fer que a la zona de treball hi hagi una concentració superior
a l’admissible de partícules, gasos, vapors o boires. Una ventilació eficaç i ben
projectada és un mètode adequat per reduir la concentració d’un agent químic ja
que consisteix en l’eliminació d’aire contaminat al lloc de treball per la substitució
d’aire fresc.

Es poden plantejar dues formes de ventilació: la ventilació per dilució i l’extracció
localitzada.

Aplicacions de la ventilació

Les tècniques de ventilació tenen
un ampli ventall d’aplicacions a
més de rebaixar la concentració
d’un agent químic a l’aire.
Alguns exemples d’altres
aplicacions serien: el control de
les condicions
termohigromètriques i el confort
dels ocupants d’espais tancats. A
causa d’aquests avantatges són
solucions en les quals es pensa
quan es detecta un possible risc
per exposició a agents químics.
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2.1.1 Ventilació per dilució

Quan en una nau industrial s’observa a l’aire la presència de fums, pols o altres
contaminants, és freqüent recórrer a la instal·lació d’extractors a les parets i sostres.
Aquest tipus de ventilació es denomina “ventilació general”, perquè té com a
objectiu reduir el nivell de contaminació renovant globalment l’aire del local.

Els ventiladors són dispositius que
provoquen el moviment de l’aire.

El fonament físic d’aquesta tècnica consisteix a mesclar l’aire contaminat present
a les proximitats del focus de generació amb aire net, amb la finalitat d’obtenir-ne
concentracions més baixes, per això aquesta tècnica es denomina “ventilació per
dilució”.

Un sistema d’aquestes característiques no permet controlar amb exactitud la
concentració de contaminant que hi haurà als diferents llocs de treball i, per això,
no es recomana quan el contaminant present al lloc de treball és molt tòxic.

La ventilació general s’ha de considerar com una solució vàlida únicament en
aquells casos en què els contaminants:

• Siguin de baixa toxicitat (VLA > 50 ppm si és vapor o 5 mg/m3 si es tracta
de matèria particulada).

• Es generin en llocs dispersos o mòbils del local.

• Es trobin en concentracions baixes.

És, per tant, un mètode adequat en aquells locals en els quals es pretén bàsicament
eliminar l’aire viciat, com a oficines, tallers de confecció, tallers mecànics, etc.

El Reglament de llocs de treball estableix que la renovació mínima de l’aire als
llocs de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per hora i treballador, en
el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de
tabac, i ha de ser de 50 metres cúbics per hora i treballador en la resta de casos
amb l’objectiu d’evitar l’aire viciat i les olors desagradables.

Els valors d’aquest reglament són d’obligat compliment i representen valors
mínims i no valors que garanteixin l’absència de contaminació en qualsevol
circumstància.

Ha de ser el tècnic prevencionista qui ha de decidir si la ventilació general és una
tècnica adequada en un cas concret i en aquest supòsit indicar quin és el valor
correcte de la taxa de ventilació per aconseguir l’objectiu d’absència de risc per
exposició a agents químics.

Fonament teòric

La ventilació per dilució consisteix a introduir en un local una quantitat d’aire
exterior suficient per diluir el contaminant generat fins a valors de concentració
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ambiental no perillosos per a la seguretat i la salut. Amb aquest sistema no s’evita
la contaminació de l’ambient, simplement se’n redueix la concentració. Es tracta,
per tant, d’un sistema de reducció de riscos que s’ha d’implantar quan no sigui
viable un sistema d’extracció localitzada.

Per evitar els riscos d’incendis i explosió, la ventilació per dilució és una mesura
complementària d’altres accions i la seva implantació sempre és recomanable.
Lògicament en aquest cas la concentració ambiental que s’ha de garantir amb la
dilució és el límit inferior d’inflamabilitat o una fracció.

Descripció

La ventilació per dilució consisteix en una combinació de màquines que extreuen
aire del local cap a l’exterior o que capten aire de l’exterior per introduir-lo al
local o una combinació d’ambdós. En qualsevol cas, sempre es verifica que el
cabal d’aire que entra al recinte és igual que el cabal d’aire que surt del recinte.

En l’àmbit industrial una disposició molt freqüent és disposar d’extractors a les
parets o coberta del taller que evacuen l’aire viciat a l’exterior i confien l’entrada
d’aire a través de les portes, finestres, etc. Per contra, a tallers de grans dimensions
és habitual utilitzar un sistema mixt basat en extractors i en una introducció d’aire
forçada mitjançant una xarxa de conductes.

Limitacions

La utilització de la ventilació per dilució com a mesura de protecció de la salut se
sotmet a diverses limitacions:

• La quantitat de contaminant generat no ha de ser massa elevada.

• S’ha de garantir que els treballadors siguin prou allunyats del focus d’emis-
sió i que la dispersió del contaminant es produeixi en concentracions prou
baixes perquè l’exposició dels operaris no superi els valors admissibles.

• La quantitat necessària d’aire dependrà de la quantitat i toxicitat o inflamabi-
litat dels contaminants que es generin en el procés productiu i no del volum
del local.

• La toxicitat del contaminant ha de ser baixa o mitjana.

• La dispersió del contaminant ha de ser raonablement uniforme: el contami-
nant s’ha de generar a partir d’un gran nombre de focus molt dispersos i
mòbils.

Principis bàsics del disseny

Independentment del sistema físic per aconseguir la renovació de l’aire del local de
treball mitjançant la ventilació per dilució, la dada bàsica necessària per quantificar
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Expressió de la ventilació

La ventilació per reduir
l’exposició a agents químics s’ha

d’expressar en volum d’aire
extret per quantitat de procés

productiu fet. Per exemple,
10.000 m3d’aire per litre de toluè

evaporat, 6.000 m3 d’aire per
elèctrode de soldadura utilitzat,

30 m3 per hora i treballador, etc.

el sistema és el cabal d’aire necessari per aconseguir la dilució dels contaminants
generats.

La quantitat d’aire necessari per aconseguir la dilució dels contaminats
dependrà de la quantitat i toxicitat o inflamabilitat dels contaminants que
es generin en el procés productiu i no del volum del local.

La manera clàssica d’expressar la ventilació general en termes de “renovacions
per hora” no té sentit quan es tracta de dissenyar una ventilació per dilució per
reduir l’exposició a agents químics o el risc d’inflamabilitat de gasos i vapors.

Els requisits necessaris d’un sistema de ventilació per dilució són:

1. Les entrades i sortides d’aire s’han de disposar de manera que la circulació
de l’aire recorri tot el recinte, i s’hi han d’evitar les zones mortes amb poca
ventilació.

2. El flux d’aire dins la nau o recinte ha de transitar de les zones netes a les
zones contaminades, i s’ha d’intentar que passi la màxima quantitat possible
d’aire en aquestes zones contaminades.

3. Quan hi hagi moviment natural dels contaminats, en especial a les zones
calentes, s’ha d’utilitzar aquest moviment per treure l’aire a l’exterior.

4. Només es pot computar com a aire de ventilació el cabal realment introduït
des de l’exterior, els cabals d’aire de recirculació de l’aire a través de
condicionadors o filtres de matèria gruixuda no són cabals que s’hagin
de comptabilitzar com a aire exterior. Per aquest motiu, s’han d’instal·lar
entrades d’aire. Si no és així els extractors perden eficàcia.

5. Els extractors s’han de distribuir uniformament, i s’han d’evitar punts més
ventilats que altres i la creació de corrents d’aire.

6. Cal evitar que l’aire extret torni a entrar dins del local: recirculació. Per
aconseguir-ho s’ha de fer la descàrrega externa en un punt allunyat de
qualsevol finestra o obertura.

7. El motiu més freqüent d’error en els sistemes de ventilació per dilució és la
mala pràctica de tancar les entrades d’aire exterior durant l’època freda; en
aquestes condicions, encara que els extractors estiguin funcionant, no poden
moure el cabal nominal davant la impossibilitat d’entrar l’aire exterior del
local. El sistema de calefacció ha d’estar dimensionat de manera que tingui
en compte el cabal d’aire de ventilació necessari al local.

2.1.2 Extracció localitzada

L’extracció localitzada consisteix a crear, mitjançant l’aspiració, un corrent d’aire
amb la intenció de captar els contaminants ambientals: pols, fibres, fums, vapors,
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etc., el més a prop possible de la zona d’emissió a l’ambient; d’aquesta manera
s’evita que el contaminant es dispersi en tot l’ambient i arribi a concentracions
perilloses, sigui per inhalació o per acostar-se al límit inferior d’inflamabilitat.

Descripció

Un sistema d’extracció localitzada sempre és constituït pels elements següents
(figura 2.1):

• Una campana: és l’element situat a les proximitats del focus de generació
de contaminant i és on es produeix l’aspiració de l’aire.

• Un conducte o xarxa de conductes d’aspiració que canalitzen l’aire
contaminat aspirat fins a una zona de descàrrega sense risc.

• Un ventilador necessari per aconseguir la circulació de l’aire per la campa-
na i els conductes.

• Un filtre o depurador de gasos. És opcional i serveix per eliminar la
contaminació de l’aire. La necessitat d’aquest depurador la condicionen
la toxicitat dels agents químics captats i els requisits de protecció de la zona
en què es produeixi la descàrrega de l’aire contaminat.

Figura 2.1. Parts d’un sistema d’extracció localitzada

Principis bàsics del disseny

Els disseny d’un sistema d’extracció localitzada és una tasca que ha de fer un
especialista, però de manera general, hi ha una sèrie de requisits necessaris per tal
que l’extracció sigui un sistema eficaç:

• La campana ha de tenir una forma i dimensions adaptades a la forma
i dimensions del focus de generació de la contaminació. Sempre són
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Velocitat de l’aire

La velocitat de l’aire que
determina l’eficàcia d’una

extracció localitzada és la que hi
ha en el focus d’emissió, no la

que tenim a la campana de
captació.

preferibles campanes que tanquin totalment o parcialment el focus. També
s’ha de tenir en compte que no interfereixi la capacitat operativa dels
treballadors i que es netegi fàcilment.

• La campana ha d’estar situada tan a prop com sigui possible del focus de
generació de la contaminació que sigui compatible amb el desenvolupament
de les operacions de producció. No és imprescindible que es trobi a sobre
del focus. Sovint és preferible que la campana estigui situada lateralment.
La distància al focus de contaminació és el factor que més limita l’eficàcia
d’una campana d’extracció localitzada.

• L’extracció del contaminant s’ha de situar allunyada de la zona de respiració
de l’usuari, preferiblement en l’oposada. La campana s’ha de situar de
manera que el flux d’aire es desplaci de l’operari a la font de contaminació,
per evitar que l’operari respiri l’aire contaminat. Quan sigui possible es pot
aspirar per la part inferior aprofitant la força gravitacional.

• El cabal d’aspiració ha de ser el suficient per crear una corrent d’aire capaç
d’arrossegar els contaminants. Normalment n’hi ha prou amb una velocitat
de l’aire en el focus de generació entre 0,5 i 1,0 m/s per arrossegar els
contaminants generats.

• El local ha de tenir un subministrament d’aire forçat o unes entrades d’aire
exterior de dimensions suficients per proporcionar un cabal d’aire exterior
igual o superior al que extreu el sistema d’extracció localitzada.

• Si el contaminant s’allibera a una velocitat elevada, l’extracció localitzada
requereix una campana que tanqui el focus tan com sigui possible per
evitar la dispersió de les partícules lluny de la zona d’acció de la campana
d’extracció.

• Els conductes s’han de dissenyar de manera que la velocitat en ells sigui
relativament elevada per evitar l’acumulació de pols al seu interior amb la
pèrdua conseqüent de rendiment del sistema.

• El ventilador s’ha de triar tenint en compte les prestacions que ha de donar,
és a dir, el cabal d’aire necessari perquè les campanes siguin eficaces i la
pèrdua de càrrega que tindrà el conjunt del sistema, inclosa la corresponent
al filtre depurador.

• L’evacuació de l’aire extret s’ha de fer lluny del punt de reposició. Cal evitar
la recirculació cap a l’interior de l’aire contaminat.

Campana de sistemes d’extracció
localitzada

En l’annex I del Reial decret 1435/1992 s’enumeren els requisits essencials de
seguretat i salut de les màquines. Un d’ells és l’extracció localitzada. També en
el Reial decret 1215/1997 s’inclouen les disposicions mínimes generals aplicables
als equips de treball.

Annex I de l’RD 1435/1992 sobre emissions de pols, gasos, etc.

“La máquina estará diseñada, fabricada y/o equipada para que se puedan evitar los peligros
debidos a los gases, líquidos, polvos, vapores y demás residuos producidos por la misma.
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Si existiera este peligro, la máquina estará equipada para captar y/o aspirar los productos
anteriormente mencionados.

Si la máquina no va cerrada en marcha normal, los dispositivos de captación y/o aspiración
a que se refiere el párrafo anterior estarán situados lo más cerca posible del lugar de
emisión.”

Annex I de l’RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes generals aplicables als equips
de treball

“Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de
captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.”

Per tant, quan hi hagi risc d’emissió de contaminats, un requisit obligatori de
les màquines o equips de treball és la disponibilitat de dispositius de captació
que permetin connectar-la amb facilitat a sistemes d’extracció localitzada. Quan
l’extracció localitzada sigui necessària, el manual d’instruccions de la màquina o
equip especifica les característiques que ha de tenir el sistema de captació.

Manteniment

Com qualsevol altra instal·lació, els equips d’extracció localitzada s’han de
sotmetre a un pla de manteniment que ofereixi garanties de funcionalitat durant el
seu ús.

Els punts crítics que cal comprovar són els següents:

• Les velocitats de captació en els focus d’emissió dels contaminants, ja sigui
de manera quantitativa (anemòmetres) o qualitativa (tubs de fums).

• Constatar el cabal aspirat per cada campana.

• Supervisar la integritat física de les campanes i els conductes. S’ha
d’investigar la possibilitat que hi hagi esquerdes, acumulació de brutícia
als conductes o filtres.

• Controlar les pressions en punts crítics dels sistema. Generalment les
pressions en un sistema d’extracció localitzada són negatives. Els punts
crítics per a la mesura de depressions son la unió de les campanes amb els
conductes, l’entrada i sortida del filtre (en cas que n’hi hagi) i l’entrada al
ventilador.

• Revisar el ventilador i les seves parts mecàniques: carcassa, rodet, corretges
de transmissió, etc.

2.1.3 Comparació entre la ventilació general i l’extracció localitzada

Sempre que sigui possible s’han d’instal·lar sistemes d’extracció localitzada abans
que ventilació per dilució. Les diferències més significatives entre aquests dos
sistemes de protecció col·lectiva són:
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1. En l’extracció localitzada, la captura i control d’un contaminant pot ser total,
mentre que en la ventilació general els treballadors sempre patiran algun
tipus d’exposició.

2. Els cabals d’aire requerits en l’extracció localitzada són menors i, per tant,
seran inferiors els costos de funcionament, depuració, etc.

3. L’extracció localitzada no depèn de la velocitat o direcció del vent, no hi ha
la possibilitat de tenir un cabal de renovació erràtic, etc.

4. Amb l’extracció localitzada s’eviten els efectes de la contaminació, com
poden ser la corrosió de la màquina propera.

5. Amb l’extracció localitzada no sedimenten les partícules grosses, la qual
cosa implica que la neteja general és més econòmica.

6. L’extracció localitzada presenta un nombre més elevat de variables, la
qual cosa implica una possibilitat de solucions més gran davant situacions
diferents.

2.2 Introducció als equips de protecció individual (EPI)

El Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat
i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual
(EPI) defineix aquests equips en l’apartat 1 de l’article 2.

Article 2 RD 773/97

1. A efectos del presente Real Decreto se entenderá por «equipo de protección individual»
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.

2. Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 1:

• La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados
a proteger la salud o la integridad física del trabajador.

• Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

• Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas
de los servicios de mantenimiento del orden.

• Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.

• El material de deporte.

• El material de autodefensa o de disuasión.

• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores
de molestia.

El principi d’utilització dels EPI es recull en l’article 17 de la Llei de prevenció
de riscos laborals i és d’obligat compliment per part de l’empresariat.
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El criteri universal d’utilització dels EPI és que s’hauran d’implantar quan
els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar prou per mitjans tècnics
de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments
d’organització del treball. Per tant, la utilització dels EPI és una mesura
excepcional a la qual tan sòls es recorrerà quan s’hagin esgotat totes les vies
alternatives que s’han d’intentar implementar prioritàriament amb l’objectiu
d’eliminar el risc.

En general, s’ha de recórrer a la protecció individual quan:

• Les mesures de prevenció i protecció col·lectiva o organitzatives aplicades
siguin insuficients.

• Les mesures de prevenció i protecció col·lectiva o organitzatives siguin
tècnicament inviables.

• Les mesures de prevenció i protecció col·lectiva que siguin oportunes no
es puguin implantar immediatament i s’hagi de recórrer provisionalment a
aquestes mesures.

• S’hagin de fer operacions puntuals en una situació esporàdica que no
justifiqui la implantació de mesures permanents.

• Es produeixin situacions d’emergència, rescat o autosalvament. En aquest
cas, s’han d’utilitzar sempre.

En els supòsits excepcionals que s’hagi d’utilitzar els EPI com a darrera mesura
per eliminar les conseqüències de la situació de risc o disminuir-ne la gravetat, la
Llei de prevenció de riscos en l’article 29 i l’RD 773/1997, en l’article 10, obliga
els treballadors a utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats
per l’empresariat, d’acord amb les instruccions que n’hagi rebut.

2.2.1 Normes legals que regulen l’ús d’un EPI

Entre totes les normes legals que regulen l’ús d’un EPI, és especialment important
l’RD 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. D’aquest Reial
decret, hi ha publicada una guia tècnica per part de l’INSHT.

Altres normes importants són les següents:

• La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.
Publicada en el BOE núm. 269, de 10 de novembre.

• El Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de
gener).
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• El Reglament sobre la utilització d’equips de protecció individual (Reial
decret 773/1997, de 30 de maig).

• El Reglament sobre comercialització d’equips de protecció individual (Re-
ial decret 1047/1992, de 20 de novembre. Modificat pel Reial decret
159/1995, de 2 de febrer).

• Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasa-
ment i etiquetatge de substàncies perilloses (Reial decret 363/1995, de 10
de març).

• Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a l’aproximació de les
legislacions dels estats membre sobre màquines.

2.2.2 Com efectuar la selecció d’un EPI

La selecció dels equips, s’ha de desenvolupar d’acord amb la seqüència que es
presenta en la taula 2.1.

Taula 2.1. Seqüència d’actuació per seleccionar un EPI

Seqüència d’actuació Paràmetres de decisió

1. Determinació del tipus d’equip que s’ha d’utilitzar Vies d’entrada del contaminant

2. Fixació de les característiques tècniques de l’equip
que s’ha d’utilitzar

Nivell de risc Informació del fabricant

3. Adquisició de l’equip Adequació a l’entorn laboral

Determinació de l’equip que s’ha d’utilitzar

El tipus d’equip de protecció és determinat per la via d’entrada del contaminant al
cos del treballador laboralment exposat. De manera general, tenim tres situacions
bàsiques (taula 2.2).

Taula 2.2. Equip de protecció segons la via d’entrada

Via d’entrada Equip que cal utilitzar

Inhalació Equip de protecció de les vies respiratòries

Dèrmica Segons l’estat del contaminant i la part del cos
exposada

Contacte ocular Ulleres de protecció

Si en el desenvolupament de l’activitat laboral poden coexistir diverses vies
d’entrada, caldrà utilitzar diversos equips simultàniament o bé la utilització d’un
equip multirisc (taula 2.3).
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Taula 2.3. Exemple de protecció simultània a diversos riscos

Vies d’entrada Solucions possibles

Inhalació i contacte ocular Combinació d’equips Equip multirisc

Mascareta de protecció i ulleres
de protecció

Màscara de protecció

Decidir-se per una o una altra solució dependrà de la compatibilitat entre els
diferents equips i el confort d’ús de la solució adoptada.

En la figura 2.2 teniu un diagrama de flux en el qual hi ha representats els diferents
passos que s’han de seguir a l’hora d’implementar un EPI en una empresa.

Figura 2.2. Aspectes que cal tenir en compte en la implantació d’un EPI
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Un dels punts clau és formar, informar i motivar el treballador per tal que en
l’exercici diari de la seva feina utilitzi els EPI. Aquesta tasca de motivació recau
en el tècnic de prevenció encarregat de fer la formació a l’empresa.

Característiques tècniques de l’equip de protecció individual

Una vegada decidit l’equip o combinació dels equips que s’han d’utilitzar, cal
determinar quines seran les seves característiques tècniques perquè respongui amb
efectivitat als nivells de risc avaluats al lloc de treball.

L’element bàsic de referència per al desenvolupament d’aquesta tasca és la
informació facilitada pels fabricants dels equips en els fulletons informatius, i en
principi es preseleccionen aquells equips que ofereixin uns nivells de rendiment
adequats al nivell de risc.

A continuació, s’indiquen els diferents paràmetres tècnics que s’han de considerar
per als diferents tipus d’equips:

1) Equips de protecció de les vies respiratòries

Cal definir el tipus d’equip que s’ha d’utilitzar. Hi ha diferents possibilitats que es
recullen en la taula 2.4.

Taula 2.4. Equips de protecció de les vies respiratòries

Condicions ambientals Tipus d’equip

Oxigen ambiental superior al 17%
Concentració ambiental inferior a:

* 100 vegades el VLA-ED
* 10.000 ppm

Equips filtrants
Mascaretes autofiltrants
Filtre més adaptador facial (màscara o mascareta).
Tipus de filtres:

* P : Partícules
* A : Vapors orgànics
* K : Amoníac
* E : SO2

* Altres

Oxigen ambiental inferior al 17%
Concentració ambiental superior a:

* 100 vegades el VLA-ED
* 10.000 ppm

Equips aïllants
Semiautònoms
Autònoms

Des del punt de vista tècnic, el paràmetre bàsic de referència és el factor de
protecció nominal (FPN). Aquest paràmetre es defineix com la inversa de la
fuita cap a l’interior (TIL) del contaminant ambiental, és a dir, la quantitat de
contaminant que passa a la zona de respiració de l’usuari:

FPN = 100
TIL

Així doncs, el TIL es defineix com la fuita cap a l’interior; per tant, la fórmula és:

TIL =
Concentracio a l′interior

Concentracio a l′exterior

El TIL generalment s’expressa en percentatge:
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TIL(%) =
Concentracio a l′interior

Concentracio a l′exterior
· 100

El FPN és la inversa del TIL, per tant:

FPN =
1

TIL
=

100

TIL
[%]

(si s’expressa el TIL en % cal posar el 100), o el que és el mateix:

TIL =
Concentracio a l′exterior

Concentracio a l′interior

Si es té en compte que el VLA és la concentració màxima a què pot ser exposada
una persona, a partir de l’FPN podem trobar quina és la concentració màxima de
contaminant a què pot fer front l’equip.

Exemple d’ús de l’FPN

Un equip filtrant amb un FPN = 20 seria adequat per treballar amb una concentració
ambiental de toluè de 3.983 mg/m3? (VLAtoluè = 191 mg/m3)

Per saber-ho calcularem la concentració de toluè que l’equip filtrant deixaria passar a la
zona de respiració del treballador.

TIL = 100/20 = 5. Per tant, (3.983 × 5) / 100 = 199,15 mg/m3. Aquesta seria la concentració
a què seria exposat el treballador. Com que és més gran que el VLA, aquest equip filtrant
no seria adequat.

Exemple de determinació de l’FPN

En un lloc de treball amb una concentració ambiental de 2.397 mg/m3 d’acetona, quin factor
de protecció nominal es necessitaria per protegir a un treballador si el VLA = 1.210 mg/m3?

FPN = 2.397 / 1.210 = 1,98. Per tant, l’equip filtrant seleccionat ha de tenir un factor de
protecció nominal mínim de 2.

És habitual expressar el factor de protecció nominal implícitament mitjançant la
utilització de les classes de protecció. Així tenim: filtres davant partícules i filtres
davant gasos i vapors (vegeu taula 2.5 i taula 2.6).

Taula 2.5. Filtres davant partícules

Classe de protecció % retenció/(fuita) Factor de protecció nominal
(FPN)

1 80/(20) 5

2 94/(6) 16,7

3 99,95/(0,05) 2.000

Taula 2.6. Filtres davant gasos i vapors (A, B, E, K i altres)

Classe de protecció Concentració màxima

1 Fins a 10 vegades el VLA i com a màxim 1.000 ppm

2 Fins a 100 vegades el VLA i com a màxim 5.000 ppm

3 Fins a 100 vegades el VLA i com a màxim 10.000
ppm

2) Guants de protecció
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Valors de la penetració

Si la penetració és 0, aleshores el
guant és penetrable. En canvi, si

la penetració és 1, el guant és
estanc.

Exemple d’índex de
penetració

Un guant d’índex de protecció 6
a l’àcid acètic al 25%, vol dir que
davant una solució d’àcid acètic

al 25%, el guant presenta una
capacitat de protecció de com a

mínim 480 minuts (8 hores).

El nivell de protecció del guant depèn del producte químic específic, i el fabricant
ha de fer referència en el full informatiu a quin és el grau de protecció del guant
davant els productes químics pels quals ha estat dissenyat.

Pictograma que porten els guants
pels riscos químics.

Normalment, el fabricant utilitza un pictograma que indica que el guant és adequat
per a la seva utilització davant el risc químic, acompanyat d’una sèrie d’índexs que
indiquen les característiques de rendiment del guant.

Informació que ha d’incloure el fulletó explicatiu d’un guant és el següent:

• Marcatge CE.

• Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o
representant autoritzat.

• Denominació del guant: nom comercial o codi que permeti que l’usuari
identifiqui el producte amb la gamma del fabricant o el seu representant
autoritzat.

• Talla.

• Data de caducitat, si les prestacions protectores poden ser afectades signifi-
cativament per l’envelliment.

• Pictograma adequat al risc cobert pel guant: risc mecànic, per fred, per
impacte, per calor i foc, per electricitat, per biològic, etc.

• Paràmetre relatiu a la penetració. La penetració indica la capacitat del pro-
ducte químic per passar a través dels forats, costures o altres imperfeccions
del material.

• Permeació. Indica la capacitat del producte químic per travessar el guant
a escala molecular. Realment és el paràmetre que defineix el grau de
protecció del guant. S’estableixen sis nivells en funció del temps que trigui
el contaminant en transpirar el guant (taula 2.7).

Guants

Taula 2.7. Índex de penetració

Temps de transpiració Índex de protecció

> 10 minuts 1

> 30 minuts 2

> 60 minuts 3

> 120 minuts 4

> 240 minuts 5

> 480 minuts 6

3) Roba de protecció

L’elecció d’un tipus de peça de roba o d’un altre depèn de la part de cos exposada
i de la forma de presentació del contaminant.
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La protecció davant riscos químics presenta la particularitat que els materials amb
què estan fets els vestits són específics per al compost químic davant el qual es
busca protecció. El nivell de protecció es defineix per dos criteris:

Roba de protecció davant el risc
químic

1. Índex de protecció dels materials:
Es definit per cada parella, formada pel material de la roba/producte químic.
El nivell de protecció es defineix mitjançant una escala amb sis índexs
de protecció: des de l’1, que significa la protecció mínima, fins al 6, que
significa la protecció màxima.

Aquests “índexs de protecció” es determinen en funció d’un paràmetre
d’assaig denominat “temps de pas”, el qual indica el temps que el producte
químic triga a travessar el material.

2. Índex de protecció dels vestits:
A part del material de què està fet el vestit de protecció, s’estableix una
classificació dels mateixos vestits segons la resistència a la permeació.

• Tipus 1. Són constituïts per materials no transpirables i amb resistèn-
cia a la “permeació”:

– Tipus 1a. Porten l’equip de protecció respiratòria dins del vestit.
– Tipus 1b. Porten l’equip de protecció respiratòria a l’exterior del

vestit.
– Tipus 1c. Van connectats a una línia d’aire respirable.

• Tipus 2. Són com els 1c, però les costures no són estanques. Són
formats per materials no transpirables i amb resistència a la permeació.

• Tipus 3. Tenen connexions hermètiques a productes químics líquids
en forma de raig a pressió. Són formats per materials no transpirables
amb resistència a la permeació.

• Tipus 4. Tenen connexions hermètiques a productes químics líquids
en forma d’esprai. El material pot ser transpirable o no, però ha
d’oferir resistència a la permeació.

• Tipus 5. Tenen connexions hermètiques a productes químics en forma
de partícules sòlides. Són confeccionats per materials transpirables i
el nivell de prestació es mesura per la resistència a la penetració de
partícules sòlides.

• Tipus 6. Ofereixen protecció limitada davant petits esquitxos de pro-
ductes químics líquids. Són confeccionats per materials transpirables
i el nivell de prestació es mesura per la resistència a la penetració de
líquids.

En la taula 2.8 hi ha els diferents vestits en funció de la forma física del
contaminant.

Taula 2.8. Tipus de vestit segons la forma fisíca del contaminant

Forma física del contaminant Tipus de vestit

Vapor, gas 1a, 1b, 1c i 2

Vestits i protecció de
materials

Compte! Cal no confondre la
classificació dels vestits amb els
índexs de protecció dels
materials. Fixeu-vos que la
gradació va just a la inversa en
els dos casos.
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Taula 2.8 (continuació)

Forma física del contaminant Tipus de vestit

Raig de líquid 3

Pulveritzat “pols” 4

Petits esquitxos 6

Pols, partícules 5

4) Ulleres de protecció

Les ulleres tenen com a objectiu protegir els ulls dels treballadors. Per resultar
eficaces davant agents químics contaminats, l’element que defineix el protector
que s’ha d’utilitzar és la forma de la presentació del contaminant. El marcatge de
la muntura indica quin és el camp d’ús del protector. Hi ha les possibilitats que
s’indiquen en la taula 2.9.

Ulleres de protecció

Taula 2.9. . Marcatge de les ulleres segons la forma de l’agent químic

Símbol Camp d’ús

Sense símbol Ús bàsic

3 Líquids

4 Partícules gruixudes de pols

5 Gasos, partícules fines de pols

8 Arc de “curtcircuit” elèctric

9 Metalls fosos i sòlids calents

Els protectors adequats per al seu ús davant agents químics són aquells que porten
en l’apartat de marcatge de la muntura relatiu al camp d’us els símbols 3 i 5.

2.2.3 Selecció, utilització i manteniment

L’equip de protecció individual que se seleccioni ha de complir la legislació de
seguretat del producte (RD 1407/1992). En la pràctica, l’equip ha de disposar del
marcatge “CE”. Amb la col·locació d’aquest marcatge, el fabricant declara que
l’EPI s’ajusta a les exigències essencials de sanitat i seguretat definides en l’RD
1407/92 i modificat per l’RD159/1995.

La marca CE és indispensable en
qualsevol EPI que es comercialitzi a

la Comunitat Europea.

S’ha de seleccionar l’equip que ofereixi un nivell d’adaptació tant a l’usuari
com al desenvolupament habitual de les tasques dutes a terme al lloc de
treball. Per això resulta essencial tenir l’opinió dels treballadors sobre les
diferents solucions possibles. L’execució de proves in situ és un element
indispensable per prendre la decisió final de selecció d’un EPI.
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Gran part de l’eficàcia d’un equip davant del risc depèn del fet que la utilització i
el manteniment siguin correctes. Les pautes d’utilització generals són:

1. Utilitzar l’equip per als usos previstos, seguint les instruccions del fabricant.

2. Col·locar-se i ajustar-se adequadament l’equip d’acord amb les instruccions
del fabricant i la formació i informació rebuda a aquest respecte.

3. Utilitzar l’equip mentre s’estigui exposat al risc i tenir presents les limitaci-
ons de l’equip indicades en el fulletó informatiu del fabricant.

Les orientacions d’utilització per a cada tipus d’equip de protecció és diferent:

1. Equips de protecció de les vies respiratòries. En exposicions a agents
químics, la via d’entrada més important és la respiratòria, per això és
molt important utilitzar correctament els equips de protecció de les vies
respiratòries. Les principals pautes que s’han de tenir en compte són les
següents:

• Els equips de protecció de les vies respiratòries estan dissenyats de tal
manera que només es poden utilitzar per espais de temps relativament
curts. Per regla general, no s’hi ha de treballar més de dues hores
seguides; en el cas d’equips lleugers o d’execució de treballs lleugers
amb interrupcions entre les diferents tasques, l’equip es pot utilitzar
durant un període més perllongat.

• Abans d’utilitzar un filtre, és necessari comprovar-ne la data de
caducitat impresa i el seu perfecte estat de conservació, segons la
informació del fabricant.

• Abans de començar a utilitzar els equips els treballadors han de ser
instruïts per una persona qualificada i responsable sobre l’ús d’aquests
aparells dins l’empresa. Aquest entrenament també ha de contenir les
normes de comportament en cas d’emergència.

• És important que l’empresa disposi d’un sistema de control periòdic
per verificar que els equips es troben en bon estat i que s’ajusten
correctament als usuaris. Així, s’han de controlar especialment l’estat
de les vàlvules d’inhalació i exhalació de l’adaptador facial, l’estat de
les ampolles dels equips de respiració autònoms i tots els elements
d’unió entre les diferents parts de l’aparell.

• És necessari vetllar perquè els aparells no s’emmagatzemin a llocs
exposats a temperatures elevades i ambients humits abans de la seva
utilització, d’acord amb la informació del fabricant.

2. Guants de protecció. Per a aquells agents químics que es manipulin ma-
nualment, es fa necessària la utilització de guants que protegeixin les mans
dels efectes que poden produir. Les pautes d’utilització més importants són:

• S’haurà d’establir un calendari per a la substitució periòdica dels
guants amb la finalitat de garantir que es canviïn abans de ser permeats
pels productes químics.
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• La utilització de guants contaminats pot ser extremadament perillosa,
a causa de l’acumulació de contaminant en el material component del
guant.

• S’ha de posar atenció a una higiene de les mans adequada i aplicar-s’hi
crema protectora si és necessari.

• Els guants s’hauran de netejar seguint les indicacions del fabricant.

3. Roba de protecció. La via d’entrada dèrmica dels agents químics té
una importància relativa comparada amb la respiratòria. Tanmateix, per
a aquells agents químics amb capacitat de penetració per via dèrmica,
és molt important protegir correctament tota la superfície corporal. Les
orientacions d’utilització de la roba de protecció són:

• En els vestits de protecció per a treballs amb maquinària, els finals
de la màniga i camal s’han de poder ajustar bé al cos i els botons i
butxaques han de quedar coberts.

• Els vestits de protecció contra substàncies químiques requereixen
materials de protecció específics davant el compost del qual s’han de
protegir. En tot cas, s’han de seguir les indicacions del fabricant.

• Els vestits de protecció sotmesos a fortes agressions d’agents químics
estan dissenyats de manera que les persones entrenades els pugin
utilitzar durant un màxim de 30 minuts. Els vestits sotmesos a
agressions menys agressives es poden portar durant tota la jornada de
treball.

• Pel que fa al desgast i la conservació de la funció protectora és
necessari assegurar-se que les peces de roba no pateixen cap alteració
durant tot el temps que siguin en ús. Per aquesta raó, s’ha d’examinar
la roba de protecció a intervals regulars per comprovar el seu perfecte
estat de conservació, les reparacions necessàries i la neteja correcta.
S’ha de planificar una reposició correcta de les peces.

• Per mantenir durant el màxim de temps possible la funció protectora
de les peces de protecció i evitar riscos per a la salut de l’usuari
és necessari seguir al peu de la lletra les instruccions de rentat i
conservació proporcionades pel fabricant per garantir-ne una protecció
invariable.

• En el cas de rentat i neteja de tèxtils que no portin tractament
permanent contra els efectes nocius, és necessari que posteriorment
se’n faci el tractament protector en un establiment especialitzat.

• En la reparació de peces de protecció només s’han d’utilitzar materials
que tinguin les mateixes propietats.

4. Ulleres de protecció. La protecció dels ulls dels treballadors exposats a
agents químics es fa amb ulleres. Les principals orientacions que s’han de
tenir en compte per a una utilització correcta de les ulleres són:

• Els protectors oculars de qualitat òptica baixa només s’han d’utilitzar
esporàdicament.
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• Les condicions ambientals de calor i humitat afavoreixen que els
oculars s’entelin, però no són úniques. Un esforç continuat i postures
incòmodes durant el treball també provoquen la sudoració de l’usuari
i, per tant, l’entelament de les ulleres. Aquest és un problema molt
difícil de solucionar, encara que es pot minimitzar amb una selecció
adequada de la muntura, del material dels oculars i de les proteccions
addicionals.

• La manca o deteriorament de la visibilitat pels oculars és un origen de
risc en la majoria dels casos. Per aquest motiu, aconseguir que aquesta
condició es compleixi és fonamental. Per aconseguir-ho, cal netejar
aquests elements diàriament seguint les instruccions del fabricant.

• Per aconseguir-ne una bona conservació, els equips s’han de desar,
quan no s’utilitzin, nets i secs als seus estoigs corresponents. Si es
treuen per breus moments, s’han de col·locar no deixar-los amb els
oculars cap per avall, per evitar-ne ratllades.

• Per prevenir malalties de la pell, els protectors s’han de desinfectar
periòdicament, seguint les indicacions donades pel fabricant per tal
que el tractament no afecti les característiques i prestacions dels
diferents elements.
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