
El soroll és avui dia un dels riscos laborals més presents als llocs de treball.2 El nombre de malalties i molèsties 
causades pel soroll a la feina resulten alarmants, encara que siguin dades sistemàticament silenciades i igno-
rades per l’empresariat, els serveis de prevenció i les autoritats (tant sanitàries com laborals). 

Davant de la gravetat d’aquest problema, el canvi de normativa de l’any 2006 i la complexitat de l’avaluació 
de l’exposició al soroll, volem situar com a prioritat que el soroll s’ha d’avaluar i en quins aspectes podem 
participar quan s’avalua. 

Tradicionalment, a les empreses, quan parlem d’aquest risc, s’instal.la la sensació que som davant d’un pro-
blema molt tècnic, en el qual només pot i ha d’intervenir el personal especialitzat del servei de prevenció. 
Tanmateix, si el coneixement que tenim com a treballadors i treballadores no es té en compte, l’avaluació de 
riscos no serà completa i no es farà bé. Per tant, hem de tenim clar que hi tenim alguna cosa a dir.

Els tècnics i les tècniques dels serveis de prevenció han de tenir un paper important per aconseguir una 
avaluació amb més qualitat; especialment, abans de planificar una avaluació, han de recollir l’opinió dels 
treballadors i les treballadores, aspecte que configura una de les seves principals obligacions, segons la llei. 

Normativa bàsica de referència:
•  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
•  RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels

serveis de prevenció.
•  RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la segu-

retat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició
al soroll, desenvolupada a la Guia tècnica per a l’avaluació i pre-
venció dels riscos relacionats amb l’exposició dels treballadors al
soroll (INSSBT).
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Manual de identidad corporativa  I  A. Subvencional I  I  LOGOTIPO  COMPUESTO 09L’objectiu d’aquest full informatiu és 
identificar els elements que cal tenir en 
compte a l’hora d’avaluar el soroll, fer 
més comprensible el procés d’avaluació 
a l’empresa i desenvolupar els drets de 
participació i consulta dels treballadors 
i les treballadores protagonistes i els 
seus delegats i delegades de prevenció.

Podeu trobar aquest full informatiu en suport informàtic i en castellà a www.ccoo.cat/salutlaboral (apartat “Fulls sindicals”).

INTERVENCIÓ SINDICAL EN L’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ AL SOROLL1

SABER PER PARTICIPAR

comissió obrera
nacional de Catalunya

1Aquest full informatiu només estableix com avaluar; la definició de mesures preventives i de control del risc s’aborden en un altre full informatiu.
2A Catalunya, l’any 2010 un 17,4% dels treballadors i treballadores van expressar que moltes vegades o sempre estaven exposats a un volum de 
soroll elevat, i un 11,7%, a vibracions per eines manuals, maquinària, etc. Font: 2a Enquesta catalana de condicions de treball (II ECCT). 
En l’àmbit estatal, l’any 2015, un 28% van expressar que com a mínim una quarta part del seu temps de treball estaven exposats a un nivell de soroll 
elevat. Font: Encuesta nacional de condiciones de trabajo, 6a EWCS. 

PETICIÓ DELS RESULTATS DEL MESURAMENT DE SOROLL ALS LLOCS DE TREBALL, LESIONS AUDITIVES 
DETECTADES I HIPOACÚSIES DECLARADES COM A MALALTIA PROFESSIONAL.

A LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA: ........................................... ............

Jo, com a persona sotasignada, en qualitat de delegat (o delegada) de prevenció i representant dels 
treballadors i treballadores de l’empresa, tot considerant que:

L’article 16 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i el RD 286/2006, sobre prevenció davant 
del soroll laboral, determinen com a obligació empresarial l’avaluació dels riscos i la planificació 
preventiva, i els articles 33 i 34 de la LPRL diuen: “L’empresari o empresària ha de consultar i donar 
participació als treballadors i treballadores en tot allò relacionat amb l’acció preventiva per protegir-
ne la seguretat i la salut”, i en compliment dels articles 18, 23, 36.2.b i 41 de la LPRL, 

Sol.licito:

Que em proporcionin la informació i els documents que s’esmenten a continuació (còpies integres), 
amb la corresponent verificació mitjançant la signatura i el segell dels responsables del document:

•  Avaluació de riscos específica de soroll.
•  Llocs de treball amb nivells de soroll LAeq,d superior a 80 dB(A) o Lpic superior a 135 dB(C).
•  Llocs de treball amb nivells de soroll LAeq,d superior a 85 dB(A) o Lpic superior a 137 dB(C).
•  Llocs de treball amb nivells de soroll LAeq,d superior a 87 dB(A) o Lpic superior a 140 dB(C).
•  Mapa del soroll.
•   Treballadors o treballadores amb lesió auditiva en freqüències agudes o conversacionals detecta-

des pel Servei de Prevenció en la vigilància de la salut.
•  Hipoacúsies comunicades com a sospita de malaltia professional pel Servei de Prevenció.
•   Inversions preventives previstes per reduir, en origen, l’exposició al soroll a la feina, després del 

resultat de l’avaluació del soroll.

Espero rebre la informació sol.licitada al més aviat possible i us saludo atentament.

Població,............. de/d’  ............ de 20...

Signatura:                                                                                                               Rebut per l’empresa:

AT2017-0102

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Financiat per:

Febrer del 2018
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3Per exemple, oficines diàfanes, llocs de treball on es fa atenció presencial i/o telefònica, llocs de treball a prop  d’equips o instal.lacions (impresso-
res, fotocopiadores, servidors informàtics, equips mèdics, aires condicionats, etc.).
4Del portal d’Ergonomia de l’INSSBT, dins de “Soroll i vibracions”, es pot trobar el qüestionari de soroll del Manual per a l’avaluació i la prevenció de 
riscos ergonòmics i psicosocials a la pime, i de la pàgina 10 a la 14, el qüestionari per a l’avaluació i el condicionament ergonòmic del soroll.
5La “Campaña para el reconocimiento de sorderas profesionales”, que es va començar als anys noranta a CCOO d’Euskadi, va aconseguir que es 
reconegués la hipoacúsia a milers de treballadors i es prengués consciència de les MP, fet pel qual, l’any 2005, l’Agència Europea de Seguretat i Salut, 
va concedir el guardó de bones pràctiques preventives contra el soroll a CCOO d’Euskadi.

MESURAR EL SOROLL: QUÈ S’HA DE TENIR EN COMPTE?EL SOROLL, QUAN S’HA D’AVALUAR?
La llei estableix que l’avaluació s’ha de fer per llocs de treball. Per tant, hem de tenir una relació de 
llocs de treball i la descripció de les característiques d’exposició de cada treballador o treballadora 
quan fa les seves tasques així com les condicions de l’entorn.  

COM PODEM PARTICIPAR-HI?
En el si de l’empresa heu de fer una discussió prèvia i consensuar:
▪   La descripció detallada dels llocs de treball6 que s’han d’avaluar (cal posar especial atenció en els 

horaris i els torns).
▪   Descripció detallada de les fonts de soroll per a cada lloc de treball.
▪   Les característiques del soroll, en el sentit de si és un soroll estable o variable (poden contenir 

impulsos).
▪   La durada de les exposicions a què estan sotmesos els treballadors i treballadores.
▪   Els factors ambientals que s’hagin de tenir en compte (soroll d’instal.lacions comunitàries, soroll 

del carrer, vibracions…).

Recorda que l’avaluació dels nivells de soroll per a llocs de treball, a més de ser obligatòria, resulta 
necessària per elaborar la llista de llocs de treball exempts de risc per a l’embaràs o la lactància, 
d’acord amb l’article 26.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL). 

…i què passa amb relació a altres riscos?
L’exposició laboral a substàncies químiques que afecten diverses parts de l’òrgan auditiu, denomi-
nades ototòxiques, pot provocar un agreujament dels efectes d’exposició al soroll. A la guia tècnica 
hi ha una llista d’aquestes substàncies. També l’exposició simultània al soroll i a les vibracions. 
El soroll és un factor de risc que és necessari tenir en compte per avaluar el risc per a l’embaràs o 
la lactància (art. 26.2 LPRL).
Les vibracions sempre s’han de tenir en compte, ja que són condicions físiques del soroll. 
Els riscos psicosocials s’agreugen amb la combinació amb el soroll, fins i tot de baixa intensitat, 
com per exemple, el soroll continu de fons, les interferències en la comunicació oral, etc.

Per fer els mesuraments s’ha de definir una estratègia. L’estratègia serà diferent segons quines siguin 
les condicions de treball (per exemple, un lloc de treball fix i soroll estable, o un treballador o una 
treballadora que es mogui a diverses ubicacions i en cadascuna d’aquestes ubicacions es registrin 
nivells de soroll diferents) i determinarà el temps que hem d’estar mesurant, l’elecció de la jornada 
o jornades per mesurar, els períodes de la jornada que es volen mesurar, els treballadors i treballa-
dores sobre els quals es faran els mesuraments i els instruments que s’utilitzaran.  

L’empresari o empresària ha de fer l’avaluació basant-se en el mesurament dels nivells de soroll als 
quals estiguin exposats els treballadors i les treballadores.   

Tot i que l’article 6.1 del RD 286/2006 diu que el mesurament no serà necessari en els casos en què 
l’apreciació professional acreditada directa permeti arribar a una conclusió sense necessitat de fer 
mesuraments, l’avaluació de l’exposició al soroll exigirà, de manera general, el mesurament dels 
nivells de soroll, ja que segons l’article 5.2 del Reglament dels serveis de prevenció, el procediment 
d’avaluació utilitzat ha de proporcionar confiança sobre el seu resultat.  

Per tenir en compte…
A l’hora de determinar la necessitat de fer mesuraments, les exposicions al soroll als llocs de treball 
poc sorollosos3 poden passar desapercebudes, malgrat això poden tenir efectes sobre la seguretat 
i la salut dels treballadors i treballadores, i causar-los molèsties o incomoditat acústica. En aquests 
casos, és important assegurar-se que es recull la informació dels treballadors i treballadores —ar-
ticle 5.1 del Reglament dels serveis de prevenció (RSP)—, així com l’ús de qüestionaris4 per recollir 
la seva opinió respecte de les molèsties del soroll del seu lloc de treball, que poden ser útils per 
detectar el problema, si les queixes per molèsties per soroll no són evidents.

Proposta de treball a l’empresa… 
VISIBILITZAR ELS DANYS PROVOCATS PEL SOROLL PER FER PREVENCIÓ COL.LECTIVA 
Conscients de la importància del problema del soroll als centres de treball, on, a causa de la passivitat 
d’empresaris i empresàries, mútues, serveis de prevenció i Administració, no es visibilitzen els danys 
pel soroll, i de la complexitat de l’avaluació del soroll, aquesta situació es va veure com una oportunitat 
per donar un impuls contra aquest problema i aprendre dels casos d’èxit que s’han aconseguit a escala 
estatal, i, especialment, a CCOO d’Euskadi5. En aquest sentit, la reflexió a la qual s’ha arribat és que 
mentre no es fessin visibles les pèrdues auditives, la prevenció del soroll seria utòpica. La campanya se 
centra en la visibilització i la compensació de les hipoacúsies individuals com a eina per avançar en la 
prevenció col.lectiva del soroll. L’objectiu és generar “un efecte dominó”, amb el qual l’augment de les 
estadístiques de malalties professionals (MP) faci que l’Administració (INSS i ITSS) i les mútues pressio-
nin les empreses per fer prevenció en origen i donar més força als delegats o delegades de prevenció 
(DP) en l’exigència de llocs de treball més saludables. En el pla individual, d’altra banda, els treballadors 
i treballadores, quan cobren la indemnització, prenen consciència que el dany individual és produït 
per la feina, es pregunten per altres MP i veuen el sindicat com una eina útil. VINE AL SINDICAT I 
T’EXPLICAREM COM INICIAR LA PROPOSTA DE TREBALL A LA TEVA EMPRESA.

Al final del full tens una plantilla per a la petició dels resultats de mesurament de soroll als llocs 
de treball, lesions auditives detectades i hipoacúsies declarades com a malaltia professional. 
Una vegada la tinguis emplenada contacta amb el teu responsable de salut laboral de referèn-
cia al sindicat. 

6Cal tenir presents, en cas que n’hi hagin, els llocs de treball poc sorollosos, però dels quals hi ha queixes per molèsties per soroll o podria haver-hi 
risc per incomoditat acústica. 

COM S’HAN DE PREPARAR ELS MESURAMENTS?
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7I les NTP núm. 951 i 952.

MESURAR EL SOROLL, QUÈ S’HA DE TENIR EN COMPTE? QUIN INSTRUMENT S’HA D’UTILITZAR PER MESURAR: 
SONÒMETRE O DOSÍMETRE?

Segons la guia tècnica7 es poden establir tres tipus d’estratègies diferents:

TIPUS QUAN ESTÀ INDICAT QUÈ HI DIU LA GUIA TÈCNICA?
Mesurament 
basat en l’operació

-  Si el treball es pot 
dividir en operacions 
o tasques.

-  Si el nivell de soroll 
és similar, repetible i 
representatiu.

-  S’ha de saber la durada de l’operació. Per això, ha de 
comptar amb la informació dels treballadors i treba-
lladores i els comandaments.

-  Cal recollir informació sobre les diferents fonts de 
soroll durant l’operació.

-  El temps de mesurament en cada operació depèn 
de la durada de l’operació i de la variació del nivell 
de soroll: si l’operació dura menys de 5 minuts, s’ha 
de mesurar tota l’operació (tret que el soroll sigui 
estable: es pot mesurar 1 minut). Si dura MÉS, s’ha 
de mesurar com a mínim 5 minuts.

-  Els mesuraments s’han de repetir 3 vegades, sigui 
quin sigui el tipus de soroll.

Mesurament 
basat en el
mostreig durant el 
treball

-  La jornada no es pot 
dividir en operacions 
o no està molt clara la 
divisió.

-  No és adequada, si 
hi ha períodes molt 
intensos de soroll i de 
curta durada.

-  S’han de prendre mostres de manera aleatòria (no 
respon a cap criteri, es decideix a l’atzar) durant el 
desenvolupament del treball.

-  Els mesuraments es poden fer en un grup homo-
geni d’exposició (GHE), en un grup de treballadors i 
treballadores amb condicions de treball i exposició al 
soroll similars.

-  S’ha de calcular el temps total que es mesurarà, el 
nombre mínim de mesuraments (5) i la seva durada.

Mesurament 
basat en la
jornada completa

Si hem de cobrir la 
totalitat del temps de 
treball de la jornada, 
incloent-hi tant els pe-
ríodes més sorollosos 
com els més tranquils, 
per què no podem fer 
divisions?

-  Utilitzar dosímetres personals.
-  S’ha de cobrir tota la jornada o el màxim possible, 

incloent-hi els períodes més significatius de soroll.
-  Fer mesuraments sobre tres jornades completes, 

preses sobre grups homogenis d’exposició.
-  S’ha de comptar amb informació sobre les activitats 

que realitzen els treballadors i treballadores i els llocs 
on han romàs.

COM PODEM PARTICIPAR-HI?
Heu de tenir el conjunt de la informació necessària per prendre totes aquestes decisions.
A partir d’aquí, en el si de l’empresa s’ha de decidir i consensuar quina o quines estratègies de me-
surament s’han de dur a terme, i planificar l’execució dels mesuraments. S’ha de tenir en compte 
qualsevol incidència que els pugui afectar: màquines aturades, etc.
A l’hora de fer els mesuraments sempre s’hi ha de garantir la presència DELS DELEGATS I LES DELE-
GADES DE PREVENCIÓ. 

Els instruments més utilitzats són el sonòmetre i el dosímetre, però escollir-ne un o un altre depen-
drà de l’estratègia seleccionada i del tipus de soroll que es vulgui mesurar. 

Instrument Quan s’ha d’utilitzar? Per tenir en compte

Sonòmetre 
convencional

Soroll estable. 
N’hi ha quatre tipus:
▪  0: ús de laboratori. 
▪   1: per a avaluacions detalla-

des. 
▪  2: per a avaluacions generals.
▪  3: el més bàsic. 

S’han de col.locar en llocs fixos (amb trípode o 
sostinguts pels tècnics amb el braç estès).
Mesurar en absència del treballador o tre-
balladora col.locant el micròfon al lloc que 
aquest ocupa habitualment (a l’altura del cap). 
Si el treballador o treballadora ha d’estar-hi 
present, el micròfon s’ha de localitzar a una 
distància aproximada d’entre 10 i 40 centíme-
tres de l’orella.
Quan no sigui possible que el micròfon se situï 
a una distància menor de 40 cm s’ha d’utilitzar 
un dosímetre. 
Utilitzar pantalla contra el vent.
Calculen les fonts de soroll i ens serveixen per 
fer el mapa del soroll del centre de treball. 
Abans de mesurar, els sonòmetres s’han de 
comprovar (no ajustar) amb un calibrador 
acústic.

Sonòmetre 
integrador

Tot tipus de sorolls (continu o 
estable, discontinu, d’impuls o 
d’impacte) en llocs fixos. 
Quan no és possible la presèn-
cia del tècnic durant la totalitat 
del període de mesurament.
Existeixen fonts de soroll atípi-
ques.

Dosímetre Qualsevol tipus de soroll. El 
nivell d’exposició varia al llarg 
de la jornada. 
Fonts de soroll molt pròximes, 
a cau d’orella. 
Gran mobilitat dels treballa-
dors i treballadores. 
Eines manuals sorolloses.

És personal. L’ha de portar el treballador o 
treballadora durant tota la jornada de treball. 
Se situarà a una distància aproximada de 10 i 
30 cm de l’orella i sobresortirà de l’espatlla uns 
10 cm. Es pot col.locar a l’espatlla o utilitzar un 
casc o arnès adequat.
Poden sortir falses atribucions per cops o 
fregaments.
Cal assegurar-se que està gravant.
Abans de mesurar, s’ha de comprovar, i si 
és necessari ajustar, utilitzar un calibrador 
acústic.

COM PODEM PARTICIPAR-HI?
S’ha de valorar conjuntament quin instrument de medició és l’adient en funció de les caracte-
rístiques del lloc de treball, l’estratègia… i ha de garantir que compleix amb les exigències de 
mesurament necessàries. No obstant això, sempre que s’utilitzi un dosímetre s’haurien de fer 
mesuraments amb sonòmetre i descriure les activitats dels treballadors i treballadores per poder 
comparar-ho tot amb els mesuraments del dosímetre.
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-  S’ha de saber la durada de l’operació. Per això, ha de 
comptar amb la informació dels treballadors i treba-
lladores i els comandaments.

-  Cal recollir informació sobre les diferents fonts de 
soroll durant l’operació.
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Quan no sigui possible que el micròfon se situï 
a una distància menor de 40 cm s’ha d’utilitzar 
un dosímetre. 
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nivell d’exposició varia al llarg 
de la jornada. 
Fonts de soroll molt pròximes, 
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COM PODEM PARTICIPAR-HI?
S’ha de valorar conjuntament quin instrument de medició és l’adient en funció de les caracte-
rístiques del lloc de treball, l’estratègia… i ha de garantir que compleix amb les exigències de 
mesurament necessàries. No obstant això, sempre que s’utilitzi un dosímetre s’haurien de fer 
mesuraments amb sonòmetre i descriure les activitats dels treballadors i treballadores per poder 
comparar-ho tot amb els mesuraments del dosímetre.
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Amb els resultats obtinguts, i seguint la guia tècnica,8 el primer que s’ha de fer és arrodonir els deci-
mals cap al número enter més pròxim. Després, s’ha de tenir en compte que el resultat d’un mesu-
rament mai és una dada única, sinó que s’ha de calcular un interval de valors a causa de la incertesa 
associada als mesuraments. Aquesta pot tenir diferents orígens: 

La posició del micròfon, el tipus d’instrumentació i el calibratge, les variacions en el treball diari 
(variació del nivell de soroll i variació del temps d’exposició) i/o errors en l’anàlisi prèvia de les con-
dicions de treball i les falses contribucions, que poden falsejar els resultats (vent, cops al micròfon, 
etc.), i/o contribucions de fonts de soroll alienes al treball (veu humana, música, senyals d’alarma, 
etc.).

El càlcul de la incertesa és complicat, però la guia tècnica estableix que en la majoria dels casos es 
trobarà entre 1 i 2 dB (és molt difícil que sigui inferior a 1 dB i relativament freqüent que sigui de 2 
dB) i, per tant, si no es calcula, el resultat serà sempre 1 o 2 decibels major o menor que el resultat 
obtingut per l’aparell de mesura. Hi ha una aplicació9 de l’INSSBT que facilita aquesta tasca. 

Quan un dels valors de l’interval superi els valors límit d’exposició, tenim dues opcions: 
a)  assumir que estem per sobre d’aquest límit i començar a implementar mesures preventives o 
b)  incrementar el nombre dels mesuraments i/o la seva durada fins a aconseguir la reducció 

d’incertesa, ja que sempre disminueix en augmentar la quantitat o la qualitat dels mesuraments. 
El valor d’incertesa sempre disminueix en augmentar la quantitat o la qualitat dels mesuraments.
  

COM PODEM PARTICIPAR-HI?
En el si de l’empresa s’ha de vetllar perquè en l’informe d’avaluació es presentin els resultats, com 
a mínim:
- Arrodonits.
- Amb el càlcul d’incertesa. 
Si tenim un resultat de 84,6 dB(A), arrodonim primer a 85; el resultat serà un interval d’entre 84 i 
86 dB(A) considerant una incertesa d’1 dB(A). 

Els mètodes i els instruments que s’utilitzin per fer els mesuraments dels nivells de soroll hauran de 
permetre la determinació de, com a mínim, dos tipus de resultats, per comparar-los després amb els 
valors de referència:

•   Nivell d’exposició diari equivalent (LAeq,d): intensitat de soroll que un treballador o treballadora 
rep durant la seva jornada, considerada de 8 hores. 

•   Nivell de pic (Lpic): valor màxim de pressió acústica instantània a la qual està exposat el treballa-
dor o treballadora.

Quan el nivell d’exposició diari equivalent LAeq,d varia considerablement d’una jornada laboral a 
una altra, es podrà avaluar l’exposició al soroll a partir del nivell d’exposició setmanal equivalent en 
lloc del nivell d’exposició diària, amb la condició que el nivell d’exposició setmanal obtingut no sigui 
superior al valor límit d’exposició de 87 dB(A), i que s’adoptin les mesures adequades per reduir al 
mínim el risc associat a les activitats que es fan.  

Per tenir en compte…
Caldrà la determinació d’altres paràmetres, com el temps de reverberació (TR), el soroll de fons, les 
freqüències del soroll en bandes d’octava o ⅓ d’octava, etc., en funció dels criteris tècnics o altres 
mètodes que s’apliquin en cas dels llocs de treball on s’hagin d’avaluar les molèsties per soroll o 
incomoditat acústica.

COM PODEM PARTICIPAR-HI?
L’informe d’avaluació de riscos haurà de contenir un mapa del soroll del nostre centre de treball i 
l’exposició al soroll de tots els treballadors i les treballadores amb tots els resultats i tots els nivells 
d’exposició (diari, pic i setmanal, si escau), per tal de comparar-los després amb els valors límit. 
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COM INTERPRETAR ELS RESULTATS? MOLÈSTIES DEGUDES AL SOROLL o INCOMODITAT ACÚSTICA, CAL ACTUAR?

Els valors superior i inferior que donen lloc a una acció són criteris legals i estan definits solament per a la 
protecció de la sordesa. Hi ha altres valors que garanteixen més protecció del dany auditiu i que eviten altres 
danys derivats de l’exposició al soroll (increment de la pressió sanguínia, malalties cardiovasculars, constric-
ció dels vasos sanguinis, contracció muscular, augment de la freqüència respiratòria, disminució de l’activitat 
dels òrgans digestius, problemes del son, falta de concentració, ansietat i estrès, etc.). A més a més, hi ha 
uns altres tipus de criteris de valoració del soroll molest que ens donen els valors recomanats màxims per a 
diferents locals i que no s’han de superar per evitar l’existència de molèsties pel continu soroll de fons. L’OMS 
considera que entre 35 dB(A) i 65 dB(A) el soroll és molest i pertorbador per a la població.

LAeq,d <= 80 dB(A) o 
Lpic <= 135 dB(C)

Eliminar en el seu origen els 
riscos derivats de l’exposició 
al soroll o reduir-los al nivell 
més baix possible (art. 4.1) 
tot seguint els principis 
generals de la prevenció (art. 
15 LPRL)

Mesures 
immediates 

(art. 8) 

Vigilància de la salut (art. 11)
Reavaluació del lloc de treball (art. 6.4)

És LAeq,d > 87 db(A) o 
Lpic > 140 dB(C)?

Coneixent l’atenuació de 
l’EPI

SI

NO

80 dB(A) < LAeq,d <= 85dB(A) o 
135 dB(C) < Lpic <= 137dB(C)

LAeq,d > 85 dB(A) o
Lpic > 137 dB(C)

Programa de mesures tècniques i organitzatives 
(art. 4.2)
Senyalització, delimitació i limitació de l’accés 
(art. 4.3)

Ús obligatori d’EPI (protectors auditius individuals)(art. 7)   

(Mentre s’executa el programa de mesures tècniques i organitzatives a què 
es refereix l’article 4.2 i mentre el nivell de soroll sigui igual o superi els 
valors superiors d’exposició que donen lloc a una acció.)

Entrega d’EPI (art. 7)

La normativa no està clara a l’hora de determinar com cal avaluar les molèsties degudes al soroll o incomodi-
tat acústica, però no hi ha dubte que s’han d’avaluar:

Quan estem per sota dels valors inferiors d’exposició que donen lloc a una acció, també s’ha d’avaluar, 
sobretot si els treballadors i treballadores han detectat molèsties o incomoditat acústica:  
L’article 4.1 del RD  estableix que “els riscos derivats de l’exposició al soroll s’han d’eliminar en el seu origen 
o reduir-se al nivell més baix possible”. La definició dels riscos que s’han de considerar és a l’article 1: “els 
riscos per a la seguretat i la salut derivats o que puguin derivar-se de l’exposició al soroll, en particular els 
riscos per a l’audició”.
La reducció d’aquests riscos es basarà en els principis generals de la prevenció de l’article 15 de la LPRL, 
tenint en compte especialment: altres mètodes de treball; equips de treball adequats i ajustats al que 
disposa la normativa sobre equips; concepció i disposició de les zones i llocs de treball; informació i formació 
adequada; reducció tècnica del soroll aeri i transmès; programes de manteniment, i reducció del soroll 
mitjançant l’organització de la feina, limitant la durada i la intensitat del treball i/o ordenant la feina.

Aquesta obligació es trasllada a la diversa normativa preventiva i s’insta l’empresariat a reduir els nivells de 
soroll buscant la comoditat acústica. De la normativa, en destaquem:  

RD 486/1997, annex III, punt 2: “les condicions ambientals dels llocs de treball no han de suposar un risc per 
al treballador i, en la mesura del possible, tampoc han de constituir una font d’incomoditat o molèstia”. En el 
punt 6 s’exposa que “les àrees de descans, menjadors i serveis higiènics, locals del personal de guàrdia i de 
primers auxilis hauran de respondre a l’ús específic d’aquests locals”. I així s’interpreta a la guia tècnica: “S’ha 
d’entendre que a les àrees de descans, concebudes per recuperar els nivells físics i mentals del treballador 
o treballadora, els nivells compatibles amb la seva finalitat i condicions d’ús són aquells que no només no 
suposen un perill per a la salut, sinó que tampoc no són causants de molèsties.”

RD 488/1997, sobre pantalles de visualització de dades, punt 2.d de l’annex: “El soroll produït pels equips ins-
tal.lats al lloc de treball s’ha de tenir en compte en dissenyar-lo, especialment perquè no es pertorbi l’atenció 
ni la paraula.”
A la guia tècnica, es recomana que “el nivell sonor als llocs de treball amb pantalles de visualització sigui al 
més baix possible. Per això, cal utilitzar equips amb una emissió sonora mínima, juntament amb el condicio-
nament de l’acústica del local. Per a tasques difícils i complexes, que requereixen concentració, el nivell sonor 
continu equivalent, LAeq, que suporti l’usuari no hauria d’excedir els 55 dBA.”

RD 1215/1997, d’equips de treball, en l’annex de disposicions mínimes, punt 17 diu: “Tot equip de treball que 
comporti riscos per soroll, vibracions o radiacions ha de disposar de les proteccions o dispositius adequats per 
limitar, en la mesura del possible, la generació i propagació d’aquests agents físics.”

RD 1644/2008, de comercialització de màquines estableix: “La màquina s’ha de dissenyar i fabricar de manera 
que els riscos que resultin de l’emissió del soroll aeri produït es redueixin al nivell més baix possible, tenint 
en compte el progrés tècnic i la disponibilitat de mitjans de reducció del soroll, especialment en la seva font.” 
També obliga a fer una declaració del soroll, o sigui indicar en el manual els nivells de pressió acústica al lloc 
de treball i, segons els casos, a més, el nivell de potència acústica de la màquina. 
Molt poques màquines, però, com les esmentades en el RD 524/2006, d’emissions sonores de maquinària 
d’ús a l’aire lliure, cal que duguin una etiqueta adherida al producte per indicar el soroll emès. Cal destacar 
que en l’annex XI es determinen els valors límit de potència acústica admissibles. 

RD 138/2011, sobre instal.lacions frigorífiques, fa referència a evitar i prevenir sorolls i vibracions.

Els valors que s’hagin obtingut dels mesuraments del nivell de soroll s’han de comparar amb els valors que 
estableix el RD 286/2006, i a partir dels quals s’estableixen obligacions empresarials:

Valors superiors d’exposició que donen lloc a una acció: LAeq,d = 85 dB(A) i Lpic = 137 dB(C), i
valors inferiors d’exposició que donen lloc a una acció: LAeq,d = 80 dB(A) i Lpic = 135 dB(C).

El límit de 87 dB(A) serveix per posar un límit al nivell de soroll que arriba a l’oïda del treballador o treballado-
ra quan el valor és superior a 85 dB(A) i mentre s’estan realitzant les mesures tècniques i organitzatives. Per 
mesurar aquest nivell s’ha de tenir en compte l’atenuació dels protectors auditius. 

Les obligacions, segons el RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treba-
lladors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll, són diferents en funció d’aquest resultat, tal com 
es representa en aquest diagrama:

Aquestes obligacions preventives s’acumulen a mesura que es van superant els nivells de soroll que donen 
lloc a una acció:



COM INTERPRETAR ELS RESULTATS? MOLÈSTIES DEGUDES AL SOROLL o INCOMODITAT ACÚSTICA, CAL ACTUAR?

Els valors superior i inferior que donen lloc a una acció són criteris legals i estan definits solament per a la 
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riscos derivats de l’exposició 
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generals de la prevenció (art. 
15 LPRL)
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(art. 8) 
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que els riscos que resultin de l’emissió del soroll aeri produït es redueixin al nivell més baix possible, tenint 
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de treball i, segons els casos, a més, el nivell de potència acústica de la màquina. 
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es representa en aquest diagrama:
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lloc a una acció:



10Aplicable a determinats emissors acústics: activitats comercials, industrials o de servei i les seves instal•lacions, carreteres, ferrocarrils, ports i aero-
ports. S’exclouen sorolls provinents d’activitats domèstiques, activitats militars i soroll generat per l’activitat laboral, que es regiran per la normativa 
laboral. 

QUINS SÓN ELS VALORS RECOMANATS PER A LA COMODITAT ACÚSTICA? 
S’han desenvolupat diversos criteris tècnics, denominats índexs acústics, que estableixen límits ac-
ceptables de comoditat en ambients interiors, assignant-los un valor de referència en funció del 
tipus de local o de la seva finalitat:

-   Valors establerts en el Codi tècnic de l’edificació (CTE), en el Reglament d’instal.lacions tèrmi-
ques en els edificis (RITE) i en la Llei del soroll:  
En el document (DB-HR Protecció contra el soroll) del CTE, al qual el RITE es refereix quant a les exi-
gències acústiques que han de complir les instal.lacions tèrmiques en els edificis, el RD 1367/2007, 
que desenvolupa la Llei 37/2003, del soroll,10 i, a part d’aquests, és important destacar que, les 
instal.lacions (cremadors, calderes, bombes d’impulsió, maquinària dels ascensors, compressors, 
grups electrògens, extractors, etc., així com les reixetes i difusors finals d’instal.lacions d’aire con-
dicionat) també han de complir els decrets autonòmics i les ordenances municipals sobre soroll 
ambiental, que poden ser més exigents, que la llei del soroll, juntament amb les seves reglamen-
tacions específiques.

Ús del local contigu Tipus de recinte
Índexs de soroll

Lk,d (dia, 
de 7 h a 19 h)

Lk,e (tarda, 
de 19 h a 23 h)

Lk,n (nit, 
de 23 h a 7 h)

Residencial
Zones d’estada 40 40 30

Dormitoris 35 35 25

Administratiu i 
d’oficines

Despatxos 
professionals 35 35 35

Oficines 40 40 40

Sanitari
Zones d’estada 40 40 40

Dormitoris 35 25 25

Educatiu o cultural
Aules 35 35 35

Sales de lectura 30 30 30

Taula B2. Valors límit de soroll transmès a locals contigus per activitats (annex III del RD 1367/2007). 
Cal tenir present que els valors donats són per a mesuraments de mitjana anuals i que cal mirar 
els criteris de compliment (art. 25 del RD 1367/2007) i tenir en compte el soroll de fons i altres 
paràmetres en els mesuraments.

-   Temps de reverberació (TR): és el temps de persistència del so en l’ambient i dependrà de la geo-
metria del local, dels materials, etc., ja que les ones del so seran més o menys reflectides. Si el TR 
és prolongat, se seguiran escoltant els sons anteriors quan n’hi hagi de nous, cosa que provoca 
distorsions que perjudiquen la intel.ligibilitat de la paraula, i pot incrementar el nivell de soroll 
ambient. El document (DB-HR Protecció contra el soroll) del CTE ens dona uns valors de TR.

11Alguns recollits en NTP, normes UNE i/o ISO.
12En aquelles situacions en què la normativa no especifiqui els criteris que cal aplicar, cal tenir en compte el que diu l’art. 5.3 del RD 39/1997, quan 
l’avaluació exigeixi mesuraments, anàlisis o assaigs i la normativa no indiqui o concreti els mètodes o criteris que cal utilitzar, o aquests hagin de ser 
interpretats o precisats per nous criteris tècnics, i es podran utilitzar, si existeixen, els mètodes o criteris recollits a: normes UNE, guies tècniques de 
l’INSSBT, l’INS, l’MSC i institucions competents de les comunitats autònomes, normes internacionals o, en absència de les anteriors, guies d’entitats 
de reconegut prestigi en la matèria o altres mètodes o procediments descrits documentalment que proporcionin un nivell de confiança equivalent.
13Sempre que no hi hagi canvis en les condicions de treball, que no hi hagi un dany a la salut o es detectin danys per a la vigilància de la salut (article 
16 de la LPRL i art. 6 RD 39/1997). 
14Tractarem aquest punt en un altre full informatiu.

-   Métodes11 de valoració del soroll molest:   

•   Mètodes de corbes de valoració: PNC (preferred noise criteria), RC Mark II (room criteria), etc., recomanen 
uns valors màxims en funció de l’activitat desenvolupada que no s’han de superar per evitar l’existència de 
molèsties pel soroll continu de fons. 

•   Valoració de les molèsties per interferència del soroll en la conversa: criteri SIL (UNE-EN ISO 9921: 2004). 
Quan el soroll excedeix la franja de 50 a 55 dB(A), el nombre de queixes augmenta considerablement, sobretot 
pel que fa a la comunicació, ja que, com més nivell sonor, més esforç per part de l’emissor, ja que ha de forçar 
la veu perquè el seu missatge sigui perfectament intel.ligible per part del receptor.

Per tenir en compte…
En funció de les molèsties detectades o la incomoditat acústica, si són interferències en la comunicació, dificul-
tats per concentrar-se en la tasca, soroll de fons elevat, etc., caldrà aplicar uns criteris o uns altres, però sovint es 
donarà una combinació de causes, fet que comportarà utilitzar diversos índexs acústics: per exemple, comparar 
el nivell de pressió acústica general amb els diferents criteris i aplicar índexs acústics (per ex. PNC), davant de 
dificultats de concentració, i el mètode SIL, per interferències en la comunicació.

COM PODEM PARTICIPAR-HI?
S’haurà de comprovar que s’apliquen els criteris legals, i, si no n’hi ha, es podran utilitzar altres12 criteris tècnics 
o mètodes recollits en altres normes, guies, etc., però per fer la valoració del risc, segons el que s’especifica en 
l’article 5 del RD 39/1997, s’hauran de tenir en compte els danys a la salut i els resultats de la vigilància de la 
salut, i arribar a un consens amb els treballadors i treballadores. Igualment, es poden consensuar altres valors de 
referència sempre que estiguin per sota dels límits legals. 

L’avaluació i els mesuraments esmentats s’han de fer com a mínim13 cada any als llocs de treball en els quals se 
sobrepassin els valors superiors d’exposició que donen lloc a una acció, o cada tres anys, quan se sobrepassin els 
valors inferiors d’exposició que donen lloc a una acció.  

Recorda que a la teva empresa s’ha de fer l’avaluació del soroll i que:
-  Cal tenir en compte el coneixement derivat de l’experiència que tenen els treballadors i les treballadores. Això té el 

mateix valor o més que el coneixement tècnic. Per tant, tenim el DRET DE PARTICIPAR-HI i l’hem d’exercir.
-  Per garantir aquesta participació, s’ha de tenir un espai de participació, consulta i negociació. Aquest pot ser l’habitual 

(reunions amb l’empresariat o del comitè de seguretat i salut) o se’n pot crear un a aquest efecte, com un GRUP o una 
COMISSIÓ DE TREBALL que vagi prenent les decisions adients en cada fase (descripció de tasques, instrument, estratègia 
de mesurament…). En qualsevol cas, ha de ser tripartit (empresa, tècnics o tècniques i delegats i delegades de prevenció).

-  Hem de tenir present que l’avaluació de riscos només és el primer pas per fer prevenció. Una vegada tenim els resultats 
arribem al centre de la qüestió, ja que s’han d’aplicar les mesures preventives,  és a dir, s’han de canviar les condicions de 
treball.

Exerceix els teus drets. Per fer-ho pots comptar amb l’assessorament dels responsables de Salut Laboral de la teva 
federació i/o territori. Les dades de com i on contactar-los són al web www.ccoo.cat/salutlaboral (apartat “Qui som”).
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En funció de les molèsties detectades o la incomoditat acústica, si són interferències en la comunicació, dificul-
tats per concentrar-se en la tasca, soroll de fons elevat, etc., caldrà aplicar uns criteris o uns altres, però sovint es 
donarà una combinació de causes, fet que comportarà utilitzar diversos índexs acústics: per exemple, comparar 
el nivell de pressió acústica general amb els diferents criteris i aplicar índexs acústics (per ex. PNC), davant de 
dificultats de concentració, i el mètode SIL, per interferències en la comunicació.

COM PODEM PARTICIPAR-HI?
S’haurà de comprovar que s’apliquen els criteris legals, i, si no n’hi ha, es podran utilitzar altres12 criteris tècnics 
o mètodes recollits en altres normes, guies, etc., però per fer la valoració del risc, segons el que s’especifica en 
l’article 5 del RD 39/1997, s’hauran de tenir en compte els danys a la salut i els resultats de la vigilància de la 
salut, i arribar a un consens amb els treballadors i treballadores. Igualment, es poden consensuar altres valors de 
referència sempre que estiguin per sota dels límits legals. 

L’avaluació i els mesuraments esmentats s’han de fer com a mínim13 cada any als llocs de treball en els quals se 
sobrepassin els valors superiors d’exposició que donen lloc a una acció, o cada tres anys, quan se sobrepassin els 
valors inferiors d’exposició que donen lloc a una acció.  

Recorda que a la teva empresa s’ha de fer l’avaluació del soroll i que:
-  Cal tenir en compte el coneixement derivat de l’experiència que tenen els treballadors i les treballadores. Això té el 

mateix valor o més que el coneixement tècnic. Per tant, tenim el DRET DE PARTICIPAR-HI i l’hem d’exercir.
-  Per garantir aquesta participació, s’ha de tenir un espai de participació, consulta i negociació. Aquest pot ser l’habitual 

(reunions amb l’empresariat o del comitè de seguretat i salut) o se’n pot crear un a aquest efecte, com un GRUP o una 
COMISSIÓ DE TREBALL que vagi prenent les decisions adients en cada fase (descripció de tasques, instrument, estratègia 
de mesurament…). En qualsevol cas, ha de ser tripartit (empresa, tècnics o tècniques i delegats i delegades de prevenció).

-  Hem de tenir present que l’avaluació de riscos només és el primer pas per fer prevenció. Una vegada tenim els resultats 
arribem al centre de la qüestió, ja que s’han d’aplicar les mesures preventives,  és a dir, s’han de canviar les condicions de 
treball.

Exerceix els teus drets. Per fer-ho pots comptar amb l’assessorament dels responsables de Salut Laboral de la teva 
federació i/o territori. Les dades de com i on contactar-los són al web www.ccoo.cat/salutlaboral (apartat “Qui som”).



El soroll és avui dia un dels riscos laborals més presents als llocs de treball.2 El nombre de malalties i molèsties 
causades pel soroll a la feina resulten alarmants, encara que siguin dades sistemàticament silenciades i igno-
rades per l’empresariat, els serveis de prevenció i les autoritats (tant sanitàries com laborals). 

Davant de la gravetat d’aquest problema, el canvi de normativa de l’any 2006 i la complexitat de l’avaluació 
de l’exposició al soroll, volem situar com a prioritat que el soroll s’ha d’avaluar i en quins aspectes podem 
participar quan s’avalua. 

Tradicionalment, a les empreses, quan parlem d’aquest risc, s’instal.la la sensació que som davant d’un pro-
blema molt tècnic, en el qual només pot i ha d’intervenir el personal especialitzat del servei de prevenció. 
Tanmateix, si el coneixement que tenim com a treballadors i treballadores no es té en compte, l’avaluació de 
riscos no serà completa i no es farà bé. Per tant, hem de tenim clar que hi tenim alguna cosa a dir.

Els tècnics i les tècniques dels serveis de prevenció han de tenir un paper important per aconseguir una 
avaluació amb més qualitat; especialment, abans de planificar una avaluació, han de recollir l’opinió dels 
treballadors i les treballadores, aspecte que configura una de les seves principals obligacions, segons la llei. 

Normativa bàsica de referència:
•  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.     
•   RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels 

serveis de prevenció.
•   RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la segu-

retat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició 
al soroll, desenvolupada a la Guia tècnica per a l’avaluació i pre-
venció dels riscos relacionats amb l’exposició dels treballadors al 
soroll (INSSBT).
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Manual de identidad corporativa  I  A. Subvencional I  I  LOGOTIPO  COMPUESTO 09L’objectiu d’aquest full informatiu és 
identificar els elements que cal tenir en 
compte a l’hora d’avaluar el soroll, fer 
més comprensible el procés d’avaluació 
a l’empresa i desenvolupar els drets de 
participació i consulta dels treballadors 
i les treballadores protagonistes i els 
seus delegats i delegades de prevenció.

Podeu trobar aquest full informatiu en suport informàtic i en castellà a www.ccoo.cat/salutlaboral (apartat “Fulls sindicals”).

INTERVENCIÓ SINDICAL EN L’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ AL SOROLL1

SABER PER PARTICIPAR

comissió obrera
nacional de Catalunya

1Aquest full informatiu només estableix com avaluar; la definició de mesures preventives i de control del risc s’aborden en un altre full informatiu.
2A Catalunya, l’any 2010 un 17,4% dels treballadors i treballadores van expressar que moltes vegades o sempre estaven exposats a un volum de 
soroll elevat, i un 11,7%, a vibracions per eines manuals, maquinària, etc. Font: 2a Enquesta catalana de condicions de treball (II ECCT). 
En l’àmbit estatal, l’any 2015, un 28% van expressar que com a mínim una quarta part del seu temps de treball estaven exposats a un nivell de soroll 
elevat. Font: Encuesta nacional de condiciones de trabajo, 6a EWCS. 

PETICIÓ DELS RESULTATS DEL MESURAMENT DE SOROLL ALS LLOCS DE TREBALL, LESIONS AUDITIVES 
DETECTADES I HIPOACÚSIES DECLARADES COM A MALALTIA PROFESSIONAL.

A LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA: ........................................... ............

Jo, com a persona sotasignada, en qualitat de delegat (o delegada) de prevenció i representant dels 
treballadors i treballadores de l’empresa, tot considerant que:

L’article 16 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i el RD 286/2006, sobre prevenció davant 
del soroll laboral, determinen com a obligació empresarial l’avaluació dels riscos i la planificació 
preventiva, i els articles 33 i 34 de la LPRL diuen: “L’empresari o empresària ha de consultar i donar 
participació als treballadors i treballadores en tot allò relacionat amb l’acció preventiva per protegir-
ne la seguretat i la salut”, i en compliment dels articles 18, 23, 36.2.b i 41 de la LPRL, 

Sol.licito:

Que em proporcionin la informació i els documents que s’esmenten a continuació (còpies integres), 
amb la corresponent verificació mitjançant la signatura i el segell dels responsables del document:

•  Avaluació de riscos específica de soroll.
•  Llocs de treball amb nivells de soroll LAeq,d superior a 80 dB(A) o Lpic superior a 135 dB(C).
•  Llocs de treball amb nivells de soroll LAeq,d superior a 85 dB(A) o Lpic superior a 137 dB(C).
•  Llocs de treball amb nivells de soroll LAeq,d superior a 87 dB(A) o Lpic superior a 140 dB(C).
•  Mapa del soroll.
•   Treballadors o treballadores amb lesió auditiva en freqüències agudes o conversacionals detecta-

des pel Servei de Prevenció en la vigilància de la salut.
•  Hipoacúsies comunicades com a sospita de malaltia professional pel Servei de Prevenció.
•   Inversions preventives previstes per reduir, en origen, l’exposició al soroll a la feina, després del 

resultat de l’avaluació del soroll.

Espero rebre la informació sol.licitada al més aviat possible i us saludo atentament.

        Població,............. de/d’  ............ de 20...

Signatura:                                                                                                               Rebut per l’empresa:

AT2017-0102

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Financiat per:

Febrer del 2018
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