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La prevenció del risc químic al lloc de treball

I. Presentació

Guia per a la intervenció 
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Com actuar davant del risc químic?

La normativa estableix que és responsabilitat dels empresaris evitar qualsevol dany que pogués ser
ocasionat per l’ús o la presència de substàncies químiques perilloses sobre la salut dels treballadors
o sobre el medi ambient (LPRL, art. 14; RD 374/2001, art. 5)1 . A més, la pròpia legislació determi-
na els drets que els treballadors i els seus representants poden exercir per tal de garantir que els
empresaris compleixin amb aquesta responsabilitat (LPRL,  art. 34.1; RD 374/2001, art. 10).

Per tal de prevenir els riscos químics cal identificar les substàncies presents a les empreses, els seus riscos per a la salut i el medi
ambient, conèixer la percepció del risc que tenen tant els empresaris com els tècnics i els treballadors, estudiar alternatives de
menys risc, valorar els avantatges i inconvenients que poden presentar les alternatives des del punt de vista tècnic, econòmic, labo-
ral, ambiental, legal, etc.

Tal i com podem veure, la prevenció del risc químic, al igual que la d’altres riscos, és un procés en el que tenen tanta importància
els aspectes tècnics com els socials, i tant per l’obligatorietat legal com per simple sentit comú, han de participar-hi necessària-
ment diferents agents: els empresaris o la direcció de l’empresa, els treballadors i els seus representants, els tècnics de prevenció,
seguretat i medi ambient, i, en el seu cas, els poders públics (Inspecció de Treball, Medi Ambient i d’altres).

Aquesta Guia per a la prevenció del risc químic en el lloc de treball ha estat pensada com un ajut perquè els representants
dels treballadors i d’altres agents que intervenen en la prevenció a les empreses puguin presentar un diagnòstic dels problemes i
propostes pròpies; un ajut per tal d’impulsar l’actuació preventiva a l’empresa i/o, en el seu cas, per  possibilitar una actuació inde-
pendent no supeditada a l’actuació i als criteris dels tècnics.

La prevenció del risc químic al lloc de treball I. PresentacióGuia per a la intervenció 
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Notes:
1 La legislació citada a aquesta guia està referenciada a l’Annex 12.



‘‘ ’’
Els objectius bàsics de la intervenció que es proposa són:

1. Identificar els problemes o situacions de risc químic a l’empresa.
2. Valorar la importància i la prioritat dels problemes per a l’actuació preventiva.
3. Impulsar la posada en pràctica de mesures de prevenció.
4. Aconseguir la participació dels treballadors.

Creiem que amb tot això i amb un mínim de formació sobre risc químic es podrà fer un ús profitós d’aquesta Guia. També cal-
dran altres recursos, particularment temps, per desenvolupar la tasca i la possibilitat de comunicació amb els responsables de l’em-
presa i els tècnics de prevenció i medi ambient.

Finalment, volem destacar que aquest profit serà molt limitat si la Guia no té com a objectiu fonamental la participació dels tre-
balladors en totes i cadascuna de les etapes del procés preventiu.

La prevenció del risc químic al lloc de treball I. PresentacióGuia per a la intervenció 
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Protegir la salut laboral i el medi ambient: 
dues cares de la mateixa moneda

En unes poques dècades, la producció, ús i consum de productes químics a gran escala s’ha convertit
en un problema greu per a la salut dels treballadors i treballadores i la salut pública, i en una amena-
ça per als equilibris ecològics que sustenten la vida del planeta.

Tot i que existeixen diverses fonts de contaminació química del medi ambient a través de l’aire, el sòl i l’aigua, la font contami-
nant més important és la producció industrial, agrícola i ramadera.

Els col·lectius que estan més exposats a aquesta contaminació química són, lògicament, aquells que estan més propers a la font,
és a dir, els propis treballadors de la indústria i l’agricultura. La població laboral acostuma a estar sotmesa a nivells d’exposició molt
més alts que la població general. No és casual, en aquest sentit, que els efectes perniciosos per a la salut que es coneixen de molts
productes químics s’hagin descobert primer en treballadors individuals o en les poblacions laborals.

Els treballadors  estan exposats a substàncies químiques perilloses com a assalariats, com a consumidors i com a habitants d’un
planeta cada vegada més contaminat. 

Segons diverses enquestes, es calcula que el 28% dels treballadors espanyols es troben exposats a productes químics a la feina,
que el 22% dels treballadors europeus inhalen fums i vapors tòxics durant al menys una quarta part de la seva jornada laboral, o
que el 20% estan exposats a agents cancerígens. 

Aquesta exposició provoca lesions i malalties en els treballadors i treballadores, i fins i tot morts. Així doncs, es calcula que al vol-
tant d’un 10% de les morts per càncer són degudes a exposicions laborals.

Tot i així, el risc químic no es limita a l’interior de les empreses que utilitzen substàncies perilloses. A través de les aigües residuals,
les emissions de sistemes de ventilació i xemeneies, els residus, i inclús a través dels propis productes que es fabriquen, les subs-
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tàncies perilloses arriben al medi ambient, contaminant l’aire, l’aigua, el sòl i els aliments, dispersant-se fins i tot a milers de qui-
lòmetres, perjudicant la salut de la població i d’altres éssers vius.

La majoria dels treballadors viuen en ciutats i sovint en zones properes a polígons i zones industrials on la contaminació ambien-
tal és més elevada i on s’observa un increment de la mortalitat general i de diverses malalties com el càncer de pulmó, l’asma i
altres malalties respiratòries i cardiovasculars. 

Com veiem, la salut laboral i el medi ambient són dues cares d’una mateixa moneda; les mesures que adoptem per protegir la
salut laboral, alhora protegiran el medi ambient i viceversa.

Principis de l’actuació

Davant dels greus problemes ocasionats per les substàncies químiques perilloses, les actuacions s’han dirigit tradicionalment a pro-
var de reduir l’exposició dels treballadors i el medi ambient mitjançant l’aplicació de tècniques de control, és a dir, l’ús de sistemes
de ventilació o equips de protecció individual per reduir l’exposició dels treballadors i la instal·lació de filtres o depuradores per tal
de reduir l’exposició del medi ambient.

A més a més, la normativa ha provat d’establir límits a la quantitat de substàncies perilloses que poden estar presents als llocs de
treball o que poden ser emeses al medi ambient.

La protecció de la salut dels treballadors estava en mans dels tècnics de les empreses.

Com s’aprecia, el fet d’actuar sobre les conseqüències dels problemes, en aquest cas la contaminació química, exigeix una doble
actuació per tal de protegir als treballadors i a més protegir el medi ambient. No seria millor actuar sobre l’origen del problema
eliminant l’ús dels productes químics perillosos i evitar d’aquesta manera tant els problemes de salut laboral com els danys al medi
ambient? D’això se’n diu actuació preventiva.

La prevenció del risc químic al lloc de treball II. Nota introductoriaGuia per a la intervenció 
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Davant de l’estratègia tradicional d’actuació, les noves polítiques i normatives estableixen els següents principis d’actuació basats
en el dret a la protecció de la salut a la feina i el dret a un medi ambient saludable:

El dret a la informació >

El principi primer i més elemental d’actuació davant del risc químic és el dret a la informació. Cal que tots els implicats en la cade-
na de producció i ús de productes químics, des dels productors, distribuïdors, usuaris (inclosos els treballadors) fins als consumi-
dors, coneguin les propietats perilloses dels productes que manipulen.

La legislació preveu que cada producte químic que contingui substàncies2 perilloses disposi d’una etiqueta i una fitxa de segure-
tat que informa dels perills i de la manera de protegir-se davant d’aquests.

Al mercat europeu existeixen unes 100.000 substàncies químiques diferents, que es barregen per
formar milions de productes o preparats comercials.

Tot i així, a banda de la gran quantitat de substàncies existents, tan sols se’n coneixen en profun-
ditat els efectes tòxics per a la salut humana i el medi ambient d’alguns centenars. Sabem que algu-
nes substàncies són especialment preocupants donats els seus greus efectes a la salut (càncers,
alteracions genètiques, alteracions en el desenvolupament fetal) o per les seves característiques
de persistència en el medi ambient o la seva capacitat d’acumulació en els éssers vius.

La prevenció del risc químic al lloc de treball II. Nota introductoriaGuia per a la intervenció 
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Notas:
2 Substàncies són els elements químics i els seus compostos estiguin en estat natural o sintètic. Per exemple l’àcid clorhídric, mercuri, toluè, etc. A Europa es comercialitzen 100.000

substàncies diferents.
Productes o preparats són mescles o solucions de dues o més substàncies. Per exemple, el lleixiu és una solució d’hipoclorit sòdio en aigua, o un netejador amoniacal està com-
post per una solució d’amoníac i varis tensioactius diferents en aigua.

 



És una obligació dels empresaris informar als treballadors sobre els riscos dels productes químics que estan presents al seu lloc de
treball.

En aquest terreny, el primer obstacle amb el que ens trobem treballadors i ciutadans és el desconeixement dels perills que com-
porten la majoria dels productes químics que hi ha al mercat.

Tot i que existeixen programes a nivell europeu i mundial adreçats a resoldre aquest problema, la seva solució exigirà molts esfor-
ços i temps.

El segon obstacle és que en massa ocasions la informació inclosa a les etiquetes i fitxes de seguretat (FDS) és incompleta i difícil
d’interpretar per l’usuari. Això ens exigirà ampliar i contrastar la informació als sindicats, els centres d’investigació o els organis-
mes de l’Administració.

Actuar més i avaluar menys >

El segon principi és actuar més i avaluar menys. És cert que per poder prevenir el risc, abans és necessari conèixer-lo, però en massa
ocasions la suposada falta de coneixement no és més que una excusa per no actuar. Així doncs, quan ens trobem amb productes
perillosos en qualsevol situació, cosa que en moltes ocasions podrem saber per l’etiqueta o la fitxa de seguretat del producte, la
primera regla d’actuació consisteix a estudiar les possibilitats d’eliminar-lo del procés.

El més efectiu és eliminar el risc >

El tercer principi afirma que la prevenció del risc químic, és a dir, la seva eliminació, és millor, més efectiva i més acord amb la legis-
lació que qualsevol altra mesura de control que eventualment hagués calgut introduir en no ser possible aquella. Amb això no sols
actuem d’una forma més efectiva, sinó que a més estem evitant qualsevol transferència possible del risc a altres treballadors (p.
ex. aquells que manipulen els residus), als consumidors, dels quals en formem part, o al medi ambient. L’eliminació del risc supo-
sa, per regla general, un procediment de substitució de productes i/o equips i/o processos de treball.

La prevenció del risc químic al lloc de treball II. Nota introductoriaGuia per a la intervenció 
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El principi de precaució >

El quart principi és l’anomenat principi de cautela o precaució, al qual, entre d’altres definicions, s’hi ha donat la següent:

“Quan una activitat es planteja com una amenaça per a la salut humana o el medi ambient, s’han de prendre mesures de precaució
fins i tot quan algunes de les relacions de causa i efecte no s’hagin establert de manera científica en la seva totalitat”.

És a dir, en condicions d’incertesa davant el risc o, altrament, quan no existeix prou informació, s’ha d’actuar com si el risc fos cert.

Tot i que aquest principi ha estat formulat i adoptat en nombrosos textos i acords de caràcter polític i legal referits gairebé sem-
pre a problemes mediambientals i de salut pública, pensem que també és de plena aplicació en l’àmbit de la prevenció de riscos
laborals. El que hi ha darrera d’aquest plantejament és la constatació que el coneixement dels riscos i la legislació per prevenir-los
van excessivament endarrerits en relació amb la gravetat dels danys ocasionats i les amenaces futures.

Garantir el control de la contaminació >

En tant que es van negociant i posant en funcionament les mesures d’eliminació dels riscos per al medi ambient i la salut, s’han
de garantir totes les actuacions necessàries per reduir al màxim l’exposició dels treballadors i del medi ambient a substàncies peri-
lloses mitjançant l’avaluació dels riscos, el seu control i la seva vigilància.

El principi democràtic >

Aquest principi parteix de la convicció moral i l’afirmació política que els treballadors han de ser sempre una part interessada i amb
la possibilitat  de participar en les decisions que puguin afectar a la seva salut. Afortunadament, està reconegut de manera clara
en la legislació, tot i que la seva aplicació sigui, i segueixi essent en un futur, un motiu de disputa. Aquest principi general és més
pertinent, si fos possible, en el tema del risc químic, ja que la incertesa associada a l’avaluació del risc en moltes ocasions i l’exis-
tència de diferents alternatives preventives exigeixen una presa de decisions que, tot i que s’hi incorporin criteris tècnics, són emi-
nentment de política empresarial, i per tant, els treballadors poden i han de participar-hi.

La prevención del riesgo químico en el lugar de trabajo II. Nota introductoriaGuía para la intervención 
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Reconèixer les diferències de gènere >

És important conèixer i assenyalar les diferències de gènere (diferències entre homes i dones) davant l’exposició a substàncies quí-
miques.

Així doncs, el cos de les dones té un contingut greixós més elevat (presenta un major risc davant l’exposició a substàncies bioacu-
mulatives) i el seu organisme presenta processos hormonals diferents que fan que la resposta a  l’exposició a certes substàncies
sigui diferent.

La maternitat implica la possibilitat de transferir efectes de l’exposició a substàncies químiques a les generacions següents (ocasio-
nat per substàncies mutagèniques o les que alteren el sistema hormonal), l’exposició del fetus a través de la placenta i l’exposició
dels nadons a  través de la llet materna.

Les dones també pateixen efectes específics diferents després de l’exposició a substàncies, incloent-hi certs tipus de càncer, malal-
ties reproductives, hormonals, etc.

Finalment, la doble exposició (laboral i a la llar), les diferències de gènere en l’atenció sanitària i les diferències culturals o de per-
cepció dels riscos s’han de tenir presents a l’hora d’identificar i valorar el risc químic (LPRL, art. 26).

La prevenció del risc químic al lloc de treball II. Nota introductoriaGuia per a la intervenció 
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La prevenció del risc químic al lloc de treball



A continuació es presenten diferents passos que pot contemplar la intervenció per tal de prevenir els
riscos sobre la salut i el medi ambient ocasionats per l’ús de substàncies i preparats químics.
Aquí es presenten els passos a seguir amb un ordre lògic, tot i que les innumerables situacions que es
poden donar a les empreses farà que la intervenció quedi restringida a un sol pas o a diversos, que
s’estengui a tots o que s’iniciï en qualsevol dels passos que es presenten aquí.

És a dir, tenim en compte que a l’empresa ja s’han pogut identificar, avaluar, eliminar o corregir alguns
dels riscos existents.

III. ProcedimentLa prevenció del risc químic al lloc de treballGuia per a la intervenció 
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PREPARAR LA INTERVENCIÓ

[ Procediment ]

IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE RISC

IDENTIFICACIÓ DE SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

SEGUIMENT: Evaluació, eficàcia i revisió

VALORACIÓ DEL RISC
>0.

1.

2.

3.

PLANIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:5.

6.

4.

<>
>

>
>

>

>

> Eliminació del risc
> Evaluació tècnica 
> Control del risc



0. Preparar la intervenció

L’experiència ensenya que,  per tenir una certa garantia d’èxit, la intervenció preventiva en salut laboral i medi ambient necessita unes
condicions favorables a l’empresa:

• Un coneixement i una consciència mínima del risc per part dels agents responsables o afectats, la direcció de l’empresa i els tre-
balladors.

• La participació dels esmentats agents en la identificació dels problemes i en la solució.

Per això, abans de començar una intervenció preventiva sobre el risc químic, hem de tenir en compte que si no existeixen aquestes condi-
cions a l’empresa, ja sigui a l’inici o en el transcurs de la mateixa, les haurem de crear.

Per tant, en primer lloc cal conèixer quines són les percepcions i actituds que tant la direcció de l’empresa com els treballadors tenen
sobre els riscos químics presents a l’empresa. I, si el resultat és que a l’empresa no es donen unes circumstàncies favorables per a una
acció participativa, caldrà emprendre accions informatives i de sensibilització sobre

• l’existència de riscos químics a l’empresa;
• els efectes sobre la salut i el medi ambient dels productes químics;
• la possibilitat d’evitar i reduir el risc (substàncies menys perilloses, bones pràctiques, etc.).

III. ProcedimentLa prevenció del risc químic al lloc de treballGuia per a la intervenció 
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Què s’ha de fer?

1. Informa’t i forma’t sobre els riscos per a la salut de l’ús de produc-
tes químics (LPRL, art. 37.2).

2. Parla amb els treballadors per  conèixer la seva opinió sobre els
riscos químics de l’empresa (per fer-ho pots utilitzar el qüestiona-
ri de l’Annex 4).

3. Posa’t en contacte amb la direcció per tal d’expressar la teva pre-
ocupació sobre aquest tema (LPRL, art. 36.2 f i 26.4).

4. Planteja als treballadors i a la direcció la necessitat de conèixer els
riscos químics presents a l’empresa i actuar per tal d’eliminar-los
i controlar-los.

On es troba la informació que necessites?

Els gabinets tècnics del sindicat disposen de materials informatius
i formatius sobre risc químic que et poden ser de gran utilitat

El sindicat, els organismes públics, les organitzacions asseguradores
d’accidents i malalties professionals (mútues) i les organitzacions
patronals organitzen cursos de formació sobre risc químic.

Als llocs web d’aquestes entitats, així com als d’organitzacions de
defensa del medi ambient i el consumidor també podeu trobar docu-
mentació que pot ajudar-vos a iniciar la vostra intervenció.

En algunes ocasions, una ullada als cartells i fulletons oblidats a
les parets i als expositors dels locals de l’empresa o del sindicat pot
fer-nos descobrir informació per iniciar el debat i la feina amb els
companys.



’’
1. Identificació de les situacions de risc

La primera pregunta que s’ha de respondre és: on són els problemes?

El risc d’exposició dels treballadors i les treballadores a productes tòxics pot afectar a unes quantes seccions o departaments de l’empre-
sa o estar localitzat en una sola secció o tasca, o en un o uns quants llocs de treball.

El risc d’exposició del medi ambient pot provenir de la generació de residus sòlids contaminats, dels abocaments de productes perillosos
a vies d’aigua a través de desguassos, albellons o durant un vessament accidental, o de l’emissió a l’aire de substàncies perilloses, ja sigui
a través de finestres, de sistemes de ventilació o de xemeneies.

Quan parlem d’exposició a riscos químics, sempre hem de tenir present la que afecta directament als treballadors i les treballadores,
i també la que afecta al medi ambient exterior al lloc de treball.

En les operacions i tasques que es realitzen als centres de treball s’acostumen a utilitzar diferents productes químics, composats alhora
per diverses substàncies. És per això que els treballadors i les treballadores i el medi ambient acostumen a estar exposats a l’acció de
diverses substàncies a la vegada. D’això en diem multiexposició.

Per tant, la nostra intervenció es referirà a situacions de risc en les quals hi intervenen diversos productes químics.

La identificació de les situacions de risc pot:

• Limitar-se a un lloc de treball o zona determinada de l’empresa (p. ex. per donar resposta a un problema de salut o medi ambient con-
cret que hagi sorgit).

• Estendre’s a tota l’empresa per tal d’identificar totes les situacions de risc possibles.

III. ProcedimentLa prevenció del risc químic al lloc de treballGuia per a la intervenció 
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En aquest últim cas, el més convenient és que comencis elaborant un esquema del procés productiu o de les diferents seccions o tasques
que es realitzen a l’empresa, sobre el qual podràs anar assenyalant els punts on hi ha possibilitats d’exposició a substàncies químiques
(veure ex. fitxa 1A a la pàgina 20).

En funció del tipus d’empresa a la que treballis, pots trobar-te molts llocs de treball i llocs on existeixen o es manipulen productes peril-
losos, on es generen residus, emissions a l’aire o abocaments perillosos. A més, en cada situació no hi ha només un o dos, sinó molts
productes, i aquests alhora estan composats per diverses substàncies químiques.

Has de tenir cura de no deixar-te cap situació de risc per identificar i pensar que els productes i residus tòxics o perillosos:

a) Poden estar en estat:
• sòlid, com les sorres que contenen sílice o residus sòlids;
• líquid, com els dissolvents per a la neteja de superfícies, o les aigües residuals;
• gasós, com els fums de soldadura, vapors de cubes de desgreixatge, o les emissions de xeme-

neies i sistemes d’extracció.

b) Entrar en el procés productiu ja sigui com a matèries primeres o productes auxiliars, o bé ser
un producte intermedi del procés o un subproducte que es converteix en residu o emissió, o fins
i tot ser el producte final.

c) Ser utilitzats o generar-se de manera puntual o esporàdica amb motiu de tasques de neteja,
manteniment, proves, etc.

III. ProcedimentLa prevenció del risc químic al lloc de treballGuia per a la intervenció 

23



( ]
III. ProcedimentLa prevenció del risc químic al lloc de treballGuia per a la intervenció 

24

Què s’ha de fer?

Convé que organitzis la recollida d’informació seguint els passos
següents. Les fitxes 1A  i 1B et poder ser d’ajut:

1. Divideix l’empresa o el procés productiu en unitats més petites,
seccions, processos i tasques i ordena-les en un diagrama o, si ho
prefereixes, en un plànol. (veure ex. 1A a la pàg. 20).

2. Identifica els processos i les tasques on s’utilitzen o hi ha presèn-
cia de substàncies químiques potencialment perilloses.

3. Identifica els processos o tasques en els quals es generen emis-
sions, abocaments o residus de substàncies químiques.

4. Recull la informació a la fitxa 1B, incloent-hi els productes que
intervenen en el procés, ja siguin perillosos o no, i tots els produc-
tes i residus resultants (veure ex. Fitxa 1B pàg. 20).

On es troba la informació que necessites?

• Una visita d’observació als diferents indrets i llocs de treball i la
consulta amb els treballadors et pot donar la informació que neces-
sites. De passada, et servirà per contrastar-la amb la de l’avaluació
de riscos de l’empresa (LPRL, art. 36.2.e).

• Les dades de salut procedents dels registres d’absentisme, d’acci-
dents i incidents i de resultats de la vigilància de la salut poden
indicar-te on hi ha o ha hagut problemes (LPRL, art. 36.2.b).
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Fonts d’informació complementàries:

• L’empresa et pot proporcionar un esquema del procés productiu o
de la seva organització. Tu sol o bé amb l’ajut dels teus companys
ho pots fer.

• En el document d’avaluació de riscos de l’empresa haurien d’es-
tar assenyalats tots els llocs de treball en els quals hi ha perills o
riscos de tipus químic (RD 374/2001, art.3).

• La documentació mediambiental de l’empresa pot proporcionar
molta informació. L’empresa no està obligada a lliurarte-la, però les
Administracions sí (Llei 38/1995, art.1). Demana als gabinets de
medi ambient o salut laboral del sindicat que t’ajudin.

Documentació mediambiental d’interès
per conèixer situacions de risc:

Una descripció acurada del procés productiu i dels riscos per al medi
ambient que pot ocasionar han de constar en els documents següents:

• Llicència Municipal d’Activitat emesa per l’ajuntament,

• Declaració d’Impacte Ambiental i/o l’Autorització Ambiental
Integrada emeses per l’autoritat ambiental de la comunitat
autònoma.

• Les Auditories Ambientals i la documentació dels sistemes de
gestió mediambiental (SGMA) també han de contenir aquesta
informació, tot i que no totes les empreses en disposen, ja que són
processos voluntaris.

• Els documents sobre les Millores Tècniques disponibles, accessi-
bles al fons documental de la web: http//www.eper-es.com,
recullen en forma d’esquemes i gràfics la descripció d’alguns pro-
cessos productius.

• Pots trobar un llistat de la informació existent en l’empresa 
sobre substàncies perilloses per al medi ambient a 
http:\\www.istas.ccoo.es



Exemple: procés d’impressió de gravat al buit d’una impremta
Fitxa 1A: Identificació de situacions de risc

III. ProcedimentLa prevenció del risc químic al lloc de treballGuia per a la intervenció 

26

Diagrama de processo productius Plànol de l’empresa

Activitat: impressió
Procès de producció: gravat al buit
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Exemple: procés d’impressió de gravat al buit d’una impremta
Fitxa 1A: Identificació de situacions de risc
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Productes que hi intervenen Productes i residus resultants

Procés de treball: Maquinista Offset

Tasques:

1) Preparació i dispensació de tintes.
Entintar.

2) Neteja, lubricació i manteniment 
de la maquinària.

1) Resina-epoxi

Formaldehid

Tintes a base de  sals de crom

Sosa càustica

Sudan brown

2) WHITE SPIRIT 
CLEAN OFFSET 
DECAPAN-TOL
ISOCIAN 

• Benzina

• Plecs impresos

• Residus d’envasos dels productes 
utilitzats

• Residus de draps

• Emissions a l’aire de substàncies 
volàtils

• Abocament de productes utilitzats al
sistema de clavegueram

Secció: impressió
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2. Identificació de les substàncies perilloses

A cadascuna de les situacions de risc identificades et pots trobar amb un o diversos productes, que alhora poden estar composats
de diferents substàncies químiques.

També et pots trobar amb residus sòlids o líquids, emissions gasoses o abocaments líquids formats per barreges de productes.

Característiques del risc químic
Les substàncies químiques poden ser perilloses per diverses raons, ja sigui pel fet de ser inflamables, explosives, comburents,
corrosives, irritants, nocives, tòxiques o perilloses per al medi ambient (veure definició a l’Annex 1).

Substàncies tòxiques són aquelles que poden ocasionar danys a la salut de les persones. Aquests danys poden dividir-se en
aguts, si es produeixen immediatament després de l’exposició a la substància, o bé crònics, quan apareixen dies o inclús anys
després de l’exposició.

Exemples d’efectes aguts són les cremades, la irritació d’ulls, pell o vies respiratòries, asfíxia, marejos, etc., que es pateixen
des d’uns segons fins uns minuts després de l’exposició.

Exemples d’efectes crònics serien les al·lèrgies, l’asma, el càncer, les malalties i lesions respiratòries, del sistema reproductor,
les alteracions del sistema hormonal, etc. Apareixen uns dies, uns mesos o inclús uns anys després de l’exposició i, general-
ment, després d’una exposició continuada a dosis baixes de les substàncies tòxiques.

Entre els perills pel medi ambient destaquen la toxicitat per als éssers vius, la capacitat de contaminar l’aigua, l’aire o el sòl, la
persistència i la bioacumulació.



>

Per tal de conèixer els perills que representa cada situació de risc has de saber:
• quins són els productes que intervenen;
• quines són les substàncies que els formen;
• quins perills potencials suposen per a la salut;
• quins perills específics suposen per a la salut de les dones;
• quins perills suposen per al medi ambient.

Les substàncies persistents no es degraden fàcilment i per tant romanen a l’aigua o al sòl durant desenes d’anys, gene-
rant així una amenaça per a la salut. 

Les substàncies bioacumulatives s’acumulen en els teixits adiposos dels organismes i, per tant, en el greix de les persones i els ani-
mals que consumim, i poden provocar danys greus en la salut.

A més, cada any es descobreixen nous efectes sobre la salut i el medi ambient, tals com l’alteració del sistema hormonal (disrupció
endocrina)3.

D’altra banda, hem de tenir en compte la resposta diferenciada de cada individu davant dels tòxics, les diferències de gènere o l’existèn-
cia de persones especialment sensibles a ells.

Per últim, la gran quantitat de productes utilitzats als centres de treball, inclús en un mateix procés productiu, i la diversitat de fonts d’ex-
posició: laboral, ambiental, alimentària, etc., fan que la manera més habitual d’exposició química sigui una multiexposició a diferents
substàncies i amb efectes sobre la salut a llarg termini.
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Notes:
3 Disruptors endocrins són substàncies que alteren el sistema endocrí o hormonal (hormones sexuals, tiroidees, suprarrenals...).
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Què s’ha de fer?

Organitza la recollida d’informació sense perdre de vista quin és el
problema que pretens resoldre: evitar els possibles danys que la presèn-
cia de substàncies químiques a la feina ens puguin ocasionar.

Recorda que les substàncies poden estar presents a la feina, ja sigui
perquè les utilitzes en alguna de les teves tasques o perquè es produeix-
en com a resultat de la teva feina.

Per tal de conèixer els perills que hi ha presents a cada situació de risc
o tasca hauràs de recollir tota aquesta informació i organitzar-la; per fer-
ho et proposem utilitzar la fitxa 2 (veure exemple pàg. 25).

1. Elabora un llistat dels productes que s’utilitzen, que estan presents o
que es generen en cadascuna de les situacions a analitzar.

2. Inclou les substàncies perilloses que conté cada producte. És fona-
mental conèixer bé les substàncies amb les que treballes, i per fer-ho
hauràs de conèixer la seva “identitat”: el nom de la substància i el
seu número de “registre”, es a dir, el número CAS. Les fitxes de
dades de seguretat (FDS) dels productes han d’incloure els 
números CAS de les substàncies que els composen.

3. Inclou les frases R o de risc de cada substància. Aquestes frases han
de constar a les FDS dels productes i indiquen els principals r i s c o s
de les substàncies (veure l’Annex 1).

4. Assenyala els perills potencials que presenta cada substància.

Contrasta i completa la informació sobre els perills de les substàn-
cies acudint als gabinets d’assessorament tècnic, per exemple el
sindicat.

On es troba la informació que necessites?

• L’empresa t’ha de facilitar el llistat de productes que s’utilitzen o que
estan presents a cada procés o lloc de treball (RD 374/2001, art.
9.2.b).

• L’empresa també t’ha de facilitar una còpia de les etiquetes i de les
fitxes de dades de seguretat (FDS) dels productes (Annex 1)
(RD 374/2001, art. 9.2.d).

• Els informes tècnics d’avaluació de risc químic que s’hagin fet a  l’em-
presa han de contenir informació sobre les substàncies presents als
llocs de treball que són l’objecte de l’avaluació (RD 374/2001, art.
9.2.a).

Fonts d’informació complementàries:

Les FDS normalment estan incompletes, ja sigui perquè estan mal ela-
borades, endarrerides o perquè els fabricants troben buits legals per no
haver de proporcionar tota la informació. L’Annex 1 indica quina és la
informació que han de contenir aquestes fitxes. En qualsevol cas, con-
trasta la informació que et proporcioni l’empresa a:

• Bases de dades toxicològiques i ecotoxicològiques, algunes  accessi-
bles a través d’Internet o amb l’ajut de l’assessorament tècnic-sindi-
cal (Annex 2).

• Els documents sobre les Millores Tècniques Disponibles, accessibles al
lloc web http:\\www.eper-es.com, recullen informació sobre
les substàncies presents en els processos productius.



Exemple: procés d’impressió de gravat al buit d’una impremta
Fitxa 2: Identificació de substàncies perilloses
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Producte o Substàncies (components) Frases R Frases R Perills per a la salut Perills per a Observacions
preparat i el seu número CAS substàncies producte i la seguretat el medi ambient

WHITE SPIRIT Preparat de Nafta R 45 - 65 Pot provocar càncer. Contamina les aigües FDS* en francès
de petroli 8030-30-6 Irrita la pell i els ulls. Pot provocar

cefalàlgia, vertigen, excitació, 
espasmes i problemes cardiovasculars

CLEAN OFFSET Tricloroetilè 79-01-6 R 40-52/53 Neurotòxic Contaminant d’aigües, No hi ha FDS
Dermatitis contaminant marí
Danys al fetge i al ronyó
Cancerígen 

DICLOROMETÀ 75-09-2 R-40 Cancerígen Tòxic d’aigües No hi ha FDS
Neurotòxic
Danys al fetge
Irrita la pell

DECAPAN-TOL

TOLUÈ C> 13% R 11-38-48/20 Cremades als ulls Tòxic aquàtic i 
108-88-3 -63-65-67 Neurotòxic. Dermatitis terrestre. Persistent

Possibles danys al sistema reproductor
ISOCIAN 3-Isocianometil-3,5,5,- R 23-36/37/38- Sensibilitzant de la pell Tòxic aquàtic No hi ha FDS

trimetilciclohexilisocionat -42/43-51/53 Provoca asma
4098-71-9 Irritant de pell, ulls i vies respiratories

Situació de risc:

* FDS: Fitxa de Dades de Seguretat

Secció: impressió Procés: impressió offset Tasca: neteja
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3. Identificació dels riscos

Un cop has identificat on són els problemes, quines són les substàncies perilloses implicades i quins perills representen, necessites donar
una passa més i definir el tipus de riscos que es deriven de cada situació.

Un cop hem arribat a aquest punt i abans de continuar cal posar-se d’acord en els termes i fer una distinció entre perill i risc.

• Perill: és una propietat o característica d’una substància que pot ocasionar danys.

• Risc: és la probabilitat de que aquesta substància acabi ocasionant danys 
en unes determinades condicions de treball o usos.

De tal manera que per poder determinar els perills potencials d’una substància, només ens cal conèixer les seves característiques físi-
ques, químiques, toxicològiques (efectes tòxics en els humans) i ecotoxicològiques (efectes tòxics en el medi ambient).

Però per determinar els riscos que comporta la seva utilització, hem de conèixer les circumstàncies i condicions d’ús que fan possible el
risc, és a dir, els factors de risc. Dit d’una altra manera amb uns exemples, l’hidròxid de sodi (sosa càustica), una substància molt cor-
rosiva, pot presentar un risc molt petit si s’utilitza molt diluït en aigua. Un tensoactiu no iònic que tingui capacitat per alterar el sistema
hormonal, present en un detergent, pot suposar un risc mínim per a la salut dels treballadors que el manipulen, però tot i així ocasiona
un risc greu per al medi ambient si és abocat a les aigües residuals.
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D’altra banda, l’ús d’algunes substàncies perilloses sempre resultarà indesitjable, independentment de les seves condicions d’ús, donat
que la seva simple presència en l’entorn laboral o en el medi ambient comporta riscos greus. Aquest és el cas, per exemple, de les sub-
stàncies cancerígenes, les que alteren el sistema endocrí, les persistents i les bioacumulatives, entre d’altres. 
L’eliminació d’aquestes substàncies serà sempre una prioritat.

Per tant, determinar els riscos existents vol dir posar en relació les propietats perilloses de les substàncies amb les seves condi-
cions d’ús, manipulació, tractament o abocament, que són les determinants de l’exposició al risc resultant, tant dels trebal-
ladors com del medi ambient extern..

Condicions que més acostumen a influir en la generació de riscos químics

• L’organització de la feina i el ritme de treball: l’experiència ens diu que són dues de les condicions que més influència tenen en
la generació del risc químic, per ser les causants de molts accidents i sobreexposicions innecessàries.

• L’existència de condicions personals especials: persones molt joves o grans, dones en període d’embaràs o lactància, persones sen-
sibles o amb unes condicions de salut precàries.

• La manca d’informació dels treballadors sobre els productes que manipulen o la manca de formació adient sobre risc químic.

• L’existència o no de mesures de control de l’exposició laboral i ambiental eficaces.

Alguns dels principals factors de risc que determinen els riscos laborals i ambientals derivats de la utilització de productes i subs-
tàncies químiques a la feina es troben resumits en el següent quadre. L’Annex 3 inclou un quadre detallat de factors de risc per a
la salut i la seguretat.
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Exemples de factors de risc

Risc Factors de risc
Riscos d’incendi i/o explosió Concentració ambiental elevada de substàncies que es poden inflamar.

Presència de focus d’ignició.
Presència simultània de substàncies incompatibles.

Riscos de reaccions químiques Barreja manual de substàncies.
Presència no controlada de subproductes.
Manca de procediments de treball adequats en les operacions perilloses (presa de mostres, càrrega d’additius).

Riscos per inhalació de l’agent Presència a l’ambient de treball.
Temps diari d’exposició.
Sistemes de ventilació general i local insuficients.
Procediments de feina inadequats.
Persones especialment sensibles.

Riscos per absorció a través de la pell Durada i freqüència del contacte.
Contacte simultani amb diverses substàncies.
Persones especialment sensibles.
Quantitat o concentració de l’agent.
EPI inadecuat.

Riscos per ingestió Hàbits higiènics personals inadequats, com el fet de menjar o fumar al lloc de treball.
Riscos per contacte de la pell Procediment de treball inadequat.
o els ulls amb l’agent químic Utilització d’envasos inadequats.

Sistema de transvasament incorrecte.
EPI inadequat.

Riscos per al medi ambient Envasos de productes o residus oberts, trencats, mal etiquetats i/o no segregats adequadament.
Riscos químics derivats d’errors en les instal·lacions.
Existència de fuites, vessaments o abocaments.
Abocament de substàncies o productes a vies d’aigua (clavegueram, rius, mar, sòl).
Residus no controlats.
Emissions a l’aire a través de xemeneies, sistemes de ventilació o fugitives.
Dipòsit de residus al sòl, infiltracions o vessaments.

Riscos per a la salut de les dones Possibilitat d’exposició de dones en edat reproductiva.
Possibilitat d’exposició de dones embarassades o lactants.
Doble exposició: laboral i a la llar.
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La millor manera de conèixer cada situació de risc (les condicions d’ús i els factors que la determinen) és realitzant visites d’inspecció i
consultant amb els treballadors implicats (LPRL, art. 36.2.e). Per fer-ho disposes d’un qüestionari i una llista d’inspecció (Annexes 4 i 5)
que et poden ser d’utilitat. L’avaluació de riscos laborals també et pot proporcionar informació.

Aquesta informació et permetrà obtenir un quadre dels riscos i les causes que els determinen en cadascun dels processos de treball o
seccions, llocs i tasques.
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Què s’ha de fer?

Recull i organitza la informació de manera que puguis identificar cla-
rament la secció o procés productiu, les tasques, els riscos associats
i les seves causes (fitxa 3, pàg. 30)).

A l’apartat de riscos s’intenta fer una breu descripció d’aquests a par-
tir de la informació sobre els productes (fitxa 2, pàg. 25) i la informa-
ció sobre els factors i les condicions d’ús de risc (informació recollida
a partir del quadre anterior, del quadre de l’Annex 3 i dels qüestiona-
ris dels Annexes 4 i 5).

Prova de relacionar els riscos amb les causes.

On es troba la informació que necessites?

• El document d’avaluació de riscos (RD 374/2001, art. 9), els informes
tècnics sobre avaluació de risc químic (RD 374/2001, art. 3) i a la docu-
mentació i auditoria mediambiental poden contenir informació d’utilitat
sobre els riscos químics existents i les seves causes (Reglament CEE
1836/1993). Consulta amb els tècnics del sindicat per poder-lo
interpretar.

• Una visita d’observació amb l’ajuda de la llista d’observació (Annex 5) i
del quadre de factors de risc (Annex 3) i la consulta als treballadors amb
l’ajut del qüestionari (Annex 4) (LPRL, art. 36.2.e). .

• Si ho consideres necessari, també pots consultar amb tècnics de preven-
ció o de medi ambient, ja siguin de l’empresa o del sindicat, sobre
aspectes tècnics que desconeguis (LPRL, art. 31.2 i 38.2).
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Situació de risc:

Tasca Factors de risc

Neteja màquina. • El treballador no coneix els perills dels productes que utilitza.

• No s’utilitzen guants ni roba de treball adequada.

• Es transvasen líquids a envasos sense etiquetar.

• S’utilitzen substàncies nocives per inhalació sense ventilació ni extracció i no s’utilitzen guants, roba de

treball o mascaretes.

• Presència de vapors en l’aire interior. 

• S’emeten a l’aire exterior vapors de les substàncies nocives usades a través de finestres.

• Es produeixen vessaments per la manca d’un lloc apropiat on deixar els envasos. 

• Es llencen residus líquids a la pica i directament al desguàs que va al clavegueram.

Exemple: procés d’impressió de gravat al buit d’una impremta
Fitxa 3: Identificació de riscos

Secció: impressió Procés de producció: impressió de gravat al buit



’’
4. Valoració del risc

En aquest moment es tracta de procedir a valorar les situacions de risc i els riscos que d’elles se’n deriven per poder decidir posterior-
ment quines seran les prioritats d’actuació i les accions necessàries (eliminació, substitució, mesures de control de l’exposició, vigilància
de la salut, etc.).

No sempre cal avaluar un risc per actuar sobre ell, eliminant-lo o controlant-lo. En moltes ocasions,
el risc i la seva solució són tan evidents que el fet de procedir primer a una avaluació formal no és
res més que una pèrdua de temps i de diners.

Així doncs, per exemple, avaluar l’exposició que pateix un treballador en la tasca de la neteja man-
ual de peces metàl·liques amb una solució de tricloretilè no té cap sentit quan ja existeixen alter-
natives de neteja amb productes menys tòxics per aquestes peces.

En aquest apartat no proposem realitzar una avaluació tècnica dels riscos, prenent mostres i realitzant mesuraments dels contaminants
i d’altres actuacions tècniques. Contràriament, proposem valorar la importància dels riscos identificats i la necessitat d’actuar sobre ells
a partir de la documentació disponible i la informació recollida durant la visita a l’empresa i les entrevistes amb els treballadors i els tèc-
nics de prevenció i/o medi ambient, etc.

N’hi haurà prou amb analitzar la informació que haguem recollit fins el moment i emetre un judici informat basat en:
• Les propietats perilloses de les substàncies (toxicitat, inflamabilitat, etc.). 
• Les característiques de l’exposició: nivell, tipus i durada de l’exposició.
• Les condicions d’ús de risc o els factors de risc.
• L’existència de molèsties o malalties relacionades amb l’exposició a productes químics a l’empresa.
• L’existència de residus, emissions o abocament de productes químics no controlats.
• L’opinió dels treballadors sobre el risc
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Què s’ha de fer?

Com valorar el risc?

1. Comprova la perillositat de les substàncies químiques existents. Les substàncies cancerígenes, mutagèniques, tòxiques per a la reproducció, sensibi-
litzants, neurotòxiques alteradores del sistema endocrí o persistents i bioacumulatives al medi ambient i als éssers vius són substàncies que en un principi
han de ser considerades com a substàncies de molt alt risc. Comprova si alguna de les substàncies està a la llista negra de l’Annex 6; si és així, la seva eli-
minació serà prioritària.

2. Aplica a cada substància el mètode d’avaluació denominat Model de Columnes descrit a l’Annex 7. Aquest mètode ens permet classificar fàcilment el nivell
de risc (molt alt, alt, mitjà, baix o molt baix) dels productes o les substàncies a partir de:
• les Frases R,
• la forma física en què s’utilitzen (gasos, líquids i sòlids),
• informació bàsica sobre les condicions d’ús.

El mètode del Model de Columnes té certes limitacions, ja que no contempla alguns efectes importants sobre la salut i el medi ambient, com és el cas de
la disrupció endocrina. D’altra banda, com que la informació sobre medi ambient existent en les etiquetes i fitxes de dades de seguretat és molt escassa, no
qualifica adequadament aquests riscos. No obstant, creiem que és útil per poder adoptar decisions prou fundades sobre l’establiment de prioritats i mesu-
res que cal adoptar a cada situació.

3. Considera la informació disponible sobre les característiques de l’exposició, condicions de treball, condicions personals, existència de danys sobre la salut
dels treballadors o sobre el medi ambient, mesures de control existents, etc., esmentades anteriorment.

4. Recull i organitza la informació a la fitxa 4 de manera que puguis identificar clarament la situació de risc, les substàncies implicades i les seves Frases R
(fitxa 2), si estan incloses a les llistes negres, la qualificació del seu risc segons el Model Columnes, les condicions de treball de risc (fitxa 3), l’existència
de danys sobre la salut dels treballadors i/o el medi ambient i la percepció dels treballadors.

5. Valora el risc com a: molt baix, baix, mitjà, alt o molt alt (veure l’exemple a la fitxa 4 a la pàg. 34).

Les situacions o tasques per les quals no disposi d’informació suficient sobre la perillositat de les substàncies presents, s’hauran de valorar com
a situacions de risc molt alt.



]
III. ProcedimentLa prevenció del risc químic al lloc de treballGuia per a la intervenció 

39

On es troba la informació que necessites?

En tota la informació recollida fins el moment:
Informació Font

Propietats perilloses de les substàncies (toxicitat, inflamabilitat, etc.) > Etiquetes, fitxes de dades de seguretat, documentació sobre
l’activitat de l’empresa, avaluació de riscos, informació
mediambiental i bases de dades
(RD 374/2001, art. 9), fitxa 2.

Nivell, tipus i durada de l’exposició laboral i ambiental > Visita d’observació.
Entrevistes.
Evaluació de riscos.
Informació mediambiental.
Fitxa 3 (LPRL, art. 36.2.e).

Condicions de treball > Visita d’observació.
Entrevistes.
Fitxa 3 (LPRL, art. 36.2.e).

Eficàcia de les mesures de control de l’exposició laboral i ambiental > Visita d’observació.
Entrevistes.
Fitxa 3 (LPRL, art. 36.2.e).

Efectes sobre la salut, existència de malalties lligades a  l’exposició a químics a l’empresa > Visita d’observació.
Entrevistes.
Dades de salut (LPRL, art. 36.2.e) i b)).

Efectes sobre el medi ambient pels residus, emissions o abocaments de l’empresa > Visita d’observació.
Entrevistes.
Dades de medi ambient (LPRL, art. 36.2.e).

Percepció dels treballadors > Entrevistes (LPRL, art. 36.2.e).



Exemple: procés d’impressió de gravat al buit d’una impremta
Fitxa 4: Valoració del risc
(valorar l’escala de risc: molt baix, baix, mitjà, alt, molt alt) 
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Situació de risc:

Tasca Substàncies Llista negra? Classificació Condicions de treball Existència de danys Percepció dels Valoració
implicades Mètode de risc sobre la salut i/o treballadors del risc*
(Frases R) Columnes el medi ambient

Diclorometà Sí: càncer Risc alt
Neteja (R40)
màquina offset
amb DECAPANTOL Toluè Sí: neurotòxic

(R11-38-48/20-
63-65-67)

Neteja Tricloroetilè Sí: càncer, Risc molt 
màquina offset (R40-52/53) tòxica,  alt
amb WHITE SPIRIT persistent i  

bioacumulativa
(TPB)

Neteja Nafta Sí: càncer Risc alt
màquina offset (R45-65)
amb Clean OFFSET

Sí: els treballadors no
coneixen els productes
ni els riscos sobre la
salut i sobre el medi
ambient, no hi són totes
les etiquetes ni FDS, no
hi ha mesures de con-
trol d’emissions volàtils
des d’envasos, no hi ha
mesures de control
d’exposició per inhala-
ció. Gestió dels residus
inadequada.

Efectes sobre 
la salut:
treballadors amb
dermatitis al·lèr-
gica. Treballador
amb asma.
Treballador amb
sensibilització 
dèrmica.

Efectes sobre el
medi ambient:
emissió de COV a
l’aire. Generació de
residus perillosos.

Es queixen de
l’olor i relacionen
els seus problemes
de salut amb els
productes.

Risc molt alt per
la salut i el medi
ambient.

* Les situacions o tasques per les quals no es disposi de prou informació sobre la perillositat de les substàncies presents, s’hauran de valorar com a situacions de risc molt alt.

Secció: impressió Procés de producció: impressió de gravat al buit



5. Planificació de l’actuació

En aquesta fase es tracta d’establir les prioritats d’intervenció (sobre quines situacions de risc i sobre quines substàncies) i decidir les
mesures d’actuació que es consideren més adequades.

Entre les possibles mesures a adoptar s’hi troben:

Informació i formació dels treballadors

La sensibilització dels treballadors sobre els riscos ocasionats pels productes químics que hi ha presents al seu lloc de treball és fonamen-
tal per poder-los prevenir.

Per tal de conèixer les necessitats de sensibilització i formació i adequar la formació que se’ls faci arribar, cal conèixer la percepció i els
coneixements que tenen els treballadors del risc químic.

L’empresa ha de garantir que els treballadors coneguin els riscos dels productes que manipulen, les mesures de seguretat que han
d’adoptar i les mesures de primers auxilis en cas d’accident.

Eliminació

L’eliminació de les substàncies o productes perillosos, mitjançant un canvi de procés o la seva substitució per altres de menor perillosi-
tat, no tan sols és la millor mesura per prevenir riscos sobre la salut i el medi ambient, sinó que a més a més és l’obligació legal de l’em-
presari (RD 374/2001, art. 5.2).
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3
Alguns dels beneficis per a les empreses de l’eliminació/substitució de les substàncies perilloses:

Directes Indirectes
Reducció de riscos de salut laboral. Millora de la imatge de l’empresa.
Reducció de danys (malalties, lesions, accidents) i absentisme. Millora de les relacions laborals.
Reducció de riscos per al medi ambient. Motivació dels departaments d’enginyeria, medi ambient i salut laboral.
Millora de la segureta.
Compliment de la normativa.
Reducció de despeses lligades a riscos.

És una obligació de l’empresari cercar alternatives que eliminin el risc. Per fer-ho caldrà que s’iniciï un procés de negociació amb l’em-
presa, ja sigui al Comitè de Seguretat i Salut, a través de la negociació del conveni col·lectiu o adoptant aquelles mesures de negociació
i pressió amb la direcció que considereu oportunes.

Els tècnics i quadres sindicals us poden orientar sobre alternatives de menor risc, així com sobre les vies de negociació. L’Annex 9 inclou
un llistat de fonts d’informació sobre alternatives accessibles a Internet.

En molts casos els treballadors són una bona font d’informació sobre possibles alternatives, i recorda que cal valorar els riscos per a la
salut i el medi ambient de les alternatives abans d’implantar-les.

Mesures de reducció o control de l’exposició

Tan sols es contemplaran mesures de control de l’exposició laboral o ambiental quan no sigui possible eliminar el risc (RD
374/2001, art. 5.2).

Els Annexes 8 i 10 inclouen una relació de mesures de reducció i control de l’exposició laboral i ambiental que et poden ser d’utilitat.
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Avaluacions tècniques

Quan no s’hagi pogut eliminar el risc químic, haurem de sol·licitar la realització d’avaluacions tècniques acurades dels riscos per a la
salut i/o pel medi ambient (RD 39/1997,art. 3 a 5. RD 374/2001, art. 3). Per tal de saber quants contaminants hi ha, necessitem l’a-
jut tècnic d’higienistes o metges que puguin realitzar una presa de mostres en l’ambient de treball o en els treballadors i treballadores
(sang, orina, aire respirat, etc.). Els resultats d’aquestes mostres es comparen amb els anomenats valors límit (Annex 11). És una obligació
de l’empresari informar als treballadors i als seus representants dels resultats de les avaluacions citades (RD 374/2001, art. 9.2).

L’Avaluació de Riscos i el Pla de Prevenció són accions que han de realitzar totes les empreses (LPRL, art. 16.2) i els documents
preceptius han d’incloure els riscos químics existents a l’empresa (LPRL, art. 23; LPRL, art. 36.2.b). Cal comprovar que aquests
documents inclouen tots els riscos químics que has identificat en les etapes anteriors i negociar que el pla de prevenció
inclogui les mesures que considereu necessàries i prioritàries.

Vigilància de la salut

Un cop avaluats els riscos químics i formulat el pla de prevenció, s’han de seleccionar aquelles situacions que haurien de ser objecte de
vigilància sanitària, ja sigui perquè no s’ha aconseguit eliminar el risc per complert o bé per les peculiaritats dels treballadors exposats
(p. ex. treballadors diabètics, embarassades, necessitat d’utilització d’EPIs, etc.). També es poden incloure els riscos que suposadament
estan controlats amb la finalitat de verificar que efectivament és així (p. ex. comprovar que les mesures de control ambiental eviten l’a-
parició de malalties o d’efectes irritatius).
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Què s’ha de fer?

• Comprovar que l’empresari garanteix l’adequada vigilància de la salut, segons les pautes i protocols 
establerts pel Ministeri o Departament de Salut (RD 665/1997, art. 8.).

• Comprovar que les pautes i protocols són específics dels riscos avaluats.

• Els treballadors podrem sol·licitar la revisió dels resultats.

• El metge responsable de la vigilància de la salut podrà proposar mesures individuals de prevenció 
o protecció a cada treballador.

• Comprovar que es porta un historial mèdic individual de cada treballador i que es conserva 
[durant quaranta anys davant l’exposició a cancerígens i mutàgens (RD 665/1997)].

• Exigir informació inclús un cop finalitzada la relació laboral. El treballador haurà de ser informat de la perti-
nença de controls mèdics més enllà de la finalització de l’activitat laboral o posteriorment a l’exposició.

• Els tests genètics de vigilància de la salut no poden constituir un mètode de selecció de treballadors ni una
alternativa a la prevenció primària i a la millora de les condicions de treball.

 



)(
Vigilància del medi ambient

També hem de vigilar les situacions de risc per al medi ambient que no s’hagin pogut eliminar i aquells riscos suposadament controlats
(p. ex. que els sistemes de depuració o de filtrat instal·lats funcionen adequadament, que es realitza una adequada gestió dels residus,
que l’empresa compleix amb les seves obligacions d’informació a l’Administració, etc.).

Obligacions de l’empresari davant a la vigilància mediambiental:
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> Evitar l’abocament de substàncies perilloses a l’aire, el sòl o
l’aigua.

> Informar a l’Administració ambiental sobre abocaments i emis-
sions accidentals.

> Portar un llibre-registre dels residus generats i del seu destí,
emmagatzemar-lo adequadament i lliurar-lo a un gestor autorit-
zat per l’Administració.

> Presentar la Declaració Anual de Residus a l’Administració
ambiental en el cas que l’empresa generi més de 10.000 Kg/any.

> Disposar i actualitzar el Pla de Minimització de Residus Perillosos.

> Declarar la quantitat de contaminants abocats anualment a les
aigües (declaració anual d’abocaments).

> Portar un llibre-registre de les seves emissions a l’aire i presen-
tar un informe anual sobre aquestes a les Administracions res-
ponsables.

> Informar anualment a l’Administració sobre la quantitat de con-
taminants orgànics volàtils (COV) emesos. Actualitzar i mantenir
els sistemes de reducció i tractament de les emissions de COV’’s.

> Si les instal·lacions estan afectades per la LPCIC, elaborar i pre-
sentar l’informe anual sobre emissions i abocaments per tal de
complir amb les obligacions del registre EPER.

> Disposar i actualitzar els plans d’emergència davant d’accidents,
en el cas que estigui afectat per la Directiva Seveso.
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On es troba la informació que necessites?

En toda la información recogida hasta el momento:

Informació On trobar-la

Sobre mesures de sensibilització i
formació sobre risc químic   >>>>>> Els gabinets tècnics del sindicat disposen de materials informatius

i formatius sobre risc químic que et poden ser de gran utilitat.

El sindicat, els organismes públics, les organitzacions asseguradores
d’accidents i malalties professionals (mútues) i les organitzacions
patronals organitzen cursos de formació sobre riscos químics.

Sobre alternatives per tal d’eliminar o substituir
substàncies o preparats perillosos >>>> L’Annex 9 inclou un llistat d’adreces d’Internet sobre alternatives.

Els tècnics de les organitzacions sindicals i d’algunes organitzacions
patronals i instituts et poden assessorar.

Sobre mesures de control de l’exposició
laboral i ambiental >>>>>>>>>>>>> Els tècnics de les organitzacions sindicals, els Serveis

de Prevenció i dels gabinets o Instituts de Seguretat i Salut
et poden assessorar.

Sobre vigilància de la salut
i el medi ambient >>>>>>>>>>>>> Els tècnics de les organitzacions sindicals, dels Serveis

de Prevenció i dels gabinets o Instituts de Seguretat i Salut
et poden assessorar, així com els tècnics de medi ambient
de l’Administració autonòmica.

Què s’ha de fer?

Amb l’ajut de la fitxa 5:

• Identifica clarament la situació de risc
i estableix la prioritat d’actuar sobre
ella (alta, mitja o baixa).

• Ordena de més a menys prioritàries
les situacions de risc.

• Estableix els objectius que vols acon-
seguir. P. ex. eliminar el risc, informar
als treballadors, establir mesures de
control, etc.

• Informa’t sobre les mesures d’actua-
ció més adients. Consulta amb els tèc-
nics i els treballadors. Els Annexes 8, 9
i 10 inclouen informació sobre les pos-
sibles mesures a adoptar. Analitza la
informació, selecciona les mesures i
recull-les a la fitxa (veure l’exemple
fitxa 5 a la pàg. 41).

• Presenta per escrit qualsevol proposta
que facis a l’empresa, indicant la data
i assegura’t que et signin el “rebut”
en una de les còpies de l’escrit. És
molt important (LPRL, art. 36.3.f i
36.4). L’Annex 12 inclou models de
petició d’informació i de presentació
de propostes.



Exemple; procés d’impressió de gravat al buit d’una impremta
Fitxa 5: Planificació de l’actuació
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Situació de risc:

Tasca Prioritat Objetius Mesures a adoptar Actuacions a desenvolupar
(alta, mitja, baixa)

Neteja Alta. Eliminació  del risc.
màquina offset.

Substitució de dissolvents per
d’altres de menor perillositat.

Informació als treballadors 
i a  l’empresa sobre els riscos 
dels productes que utilitzen.

Informació sobre incompliments 
de la normativa de salut 
laboral i medi ambient.

Elaboració d’una proposta 
de substitució.

Presentació d’una proposta de substitu-
ció a l’empresari i els treballadors.

Secció: impressió Procés producció: impressió offset



6. Seguiment

Les mesures de prevenció i control del risc químic proposades han d’estar incloses dins el Pla de Prevenció i, si hi són incloses, seran
objecte de seguiment per verificar la seva aplicació efectiva i l’eficàcia aconseguida (LPRL, art. 16.2).

L’eficàcia dependrà de fins a quin punt s’hagin assolit els objectius que s’havien determinat per a cada situació de risc. Si aquests no s’a-
consegueixen o s’aconsegueixen de forma parcial, s’ha de replantejar la situació, revisar per què les mesures adoptades no han donat
el resultat que es buscava i pensar en altres alternatives o en actuacions addicionals (LPRL, art. 16.2).

També s’haurà de tenir en compte que caldrà una revisió de l’avaluació de riscos (RD 374/2001, art. 3.7) i de l’avaluació d’impacte
ambiental amb motiu dels canvis que poguessin ocórrer:

• Canvis en el volum de producció, materials, processos, etc.

• Nous casos de malaltia laboral o impactes sobre el medi ambient.

• Accidents o incidents.

• Dades de vigilància ambiental o dades de salut que indiquin risc.

• Canvis en el coneixement del risc.

• Canvis legislatius.

• Nous mètodes o tecnologies de control del risc. 
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En el cas que l’empresa disposi d’un sistema de gestió mediambiental (SGMA), haurem d’assegurar i vigilar que inclogui les
mesures d’eliminació del risc químic sobre el medi ambient que haguem identificat que cal adoptar (RD 85/1996, art. 7).

Per tant, el seguiment de l’actuació vol dir:

a) Verificar que les mesures acordades s’adopten dins els plaços previstos..

b) Comprovar l’eficàcia de les mesures adoptades en termes de si han assolit o no els objectius previstos.

c) Comprovar que aquestes mesures s’inclouen dins el document d’Avaluació de Riscos i Pla de Prevenció.

Què s’ha de fer?

• Identifica clarament la situació de risc i el lloc on es troba (fitxa 6).

• Especifica les mesures a adoptar, les actuacions proposades i les acordades amb l’empresa a la fitxa.

• Assenyala les dates previstes d’inici i finalització de les actuacions.

• Fes un seguiment de la seva implantació i del resultat obtingut.

• Si el resultat no és satisfactori, estudia les mesures necessàries per tal de millorar-lo 
(veure exemple fitxa 6 a la pàg. 44).



Exemple: procés d’impressió de gravat al buit d’una impremta
Fitxa 6: Seguiment
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Situació de risc:

Tasca Mesures a adoptar Actuacions proposades Actuacions acordades Dates d’implantación Resultat
amb l’empresa acordades i responsable

de l’empresa

Neteja Substitució Informació a treballadors 12/1/2005
màquina de disolvents de dels productes que Tècnic de prevenció.
offset. menor perillositat. utilitzen.

Informació sobre els 12/1/2005 al  12/2/2005
incumpliments de la Tècnic de medi ambient.
normativa de salut laboral 
i medi ambient.

Elaboració d’una proposta 
de substitució.

Presentació d’una proposta 
de substitució a l’empresari 
i als treballadors.

Informació als treballadors i
l’empresa sobre els riscos dels
productes que utilitzen.

Estudi de la viabilitat de 
substitució dels productes.

Secció: impressió Procés producció: impressió offset
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Annexes
Annex 1:

Models d’Etiqueta i de Fitxa de dades de Seguretat. Frases R i Frases S

Annex 2:
Fonts d’informació toxicològica i ecotoxicològica a Internet

Annex 3:
Riscos per a la salut i la seguretat derivats de l’existència d’agents químics perillosos

Annex 4:
Qüestionari per als treballadors

Annex 5:
Llistat d’observació per a la identificació de riscos químics

Annex 6:
Llista negre de substàncies químiques

Annex 7:
Model de Columnes

Annex 8:
Prioritat en l’elecció de mesures preventives 

Annex 9:
Relació de fonts d’informació sobre alternatives

Annex 10:
Mesures a adoptar per tal d’eliminar o reduir el risc químic

Annex 11:
Límits d’exposició professional per a agents químics (VLA) i biològics

Annex 12:
Models de petició d’informació i presentació de propostes

Annex 13:
Legislació citada a la guia
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Annex 1
Models d’Etiqueta i de Fitxa de dades de Seguretat

Frases R i Frases S
Etiquetes

• Informació que han de contenir les etiquetes.
• Significat dels símbols.
Tots els envasos de productes de neteja que contenen substàncies perilloses han d’estar etiquetats correctament:
• L’etiqueta haurà d’estar com a mínim en la llengua oficial, de manera clara, llegible i inesborrable.
• Contindrà la següent informació:

> Identificació del producte.
> El nom o noms de les susbtàncies perilloses que contié segons la concentració i toxicitat.
> Nom, direcció i telèfon del responsable de la comercializació.
> Símbols i identificació del perill.
> Les frases que indiquen els riscos específics (Frases R).
> Les frases que indiquen els consells de prudència (Frases S).

Si algun envàs no està correctament etiquetat, haurem de sol·licitar etiquetes complertes autoplegables a l’empresari, perquè ell al mateix temps
les sol·liciti al proveïdor.
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ABCDE-33

Conté...

XXX, S.A.
Av. Aby...
Tel.:

R 11-23/25:
Tòxic per inhalació i per ingestió

S 7-16-24-45:
Mantenir el recipient ben tancat.
Conservar allunyat de tota flama o font de guspires. No fumar.
Evitar el contacte amb la pell.
En cas d’accident o malestar, acudir inmediatament al metge
(si és possible, mostrar-li l’etiqueta).

Identificació de perills

Descripció del risc 
(Frases R)

Mesures preventives 
(Frases S)

Identificació del producte
(nom químic de la substància o nom comercial del
preparat)

Composició
(pels preparats, relació de substàncies perilloses
presents segons la concentració i toxicitat)

Responsable de la comercialització
(nom, direcció i telèfon)

F

Fàcilment inflamable

T

Tòxic
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Significat dels símbols

Explosius (E):
Les substàncies i preparats sòlids, líquids, pastosos o gelatinosos que, inclús en absència d’oxigen atmosfèric, poden reaccionar
de manera exotèrmica amb una ràpida formació de gasos i que, en determinades ocasions d’assaig, detonen, deflagren ràpida-
ment o sota l’efecte de la calor, en cas de confinament parcial, explosionen.

Comburents (O):
Les substàncies i preparats que en contacte amb altres substàncies, especialment amb substàncies inflamables, produeixin una
reacció fortament exotèrmica.

Inflamables (F):
Les substàncies i preparats líquids que tenen un punt d’ignició baix.

Fàcilment inflamables:
Les substàncies i preparats:
n que poden escalfar-se i inflamar-se a l’aire a temperatura ambient sense cap aportació energètica, o
n els sòlids que poden inflamar-se fàcilment després d’un contacte breu amb una forta inflamació i que segueixin cremant-se o

consumint-se un cop retirada aquesta font, o
n els líquids que tenen un punt d’ignició molt baix o
n que en contacte amb l’aigua o amb l’aire humit desprenen gasos extremadament inflamables en quantitats perilloses.

Extremadament inflamables:
Les substàncies i preparats líquids que tinguin un punt d’ignició extremadament baix i un punt d’ebullició baix, i les substàncies
i preparats gasosos que, a temperatura i pressió normals, siguin inflamables en contacte amb l’aire.

Corrosius (C):
Les substàncies i preparats que en contacte amb teixits vius poden exercir una acció destructiva d’aquests.
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Irritants (Xi):
Les substàncies i preparats no corrosius que en contacte breu, prolongat o repetit amb la pell o les mucoses poden provocar una
reacció inflamatòria.

Nocius (X):
Les substàncies i preparats que ja sigui per inhalació, ingestió o penetració cutània poden provocar efectes aguts o crònics i inclús
la mort.

Tòxics (T):
Les substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o penetració cutània en petites quantitats poden provocar efectes aguts o
crònics i inclús la mort.

Molt tòxics:
Les substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o penetració cutània en una quantitat petita poden provocar efectes aguts
o crònics i inclús la mort.

Sensibilizants:
Les substàncies i preparats que per inhalació o penetració cutània poden ocasionar una reacció d’hipersensibilitat, de forma que
una exposició posterior a aquesta substància o preparat doni lloc a efectes negatius característics.

Carcinogènics:
Les substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o penetració cutània poden produir càncer o augmentar-ne la freqüència.

Mutagènics:
Les substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o penetració cutània poden produir alteracions genètiques hereditàries o
augmentar-ne la freqüència.

Tòxics per a la reproducció:
Les substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o penetració cutània poden produir efectes negatius no hereditaris en la
descendència, o augmentar-ne la freqüència, o afectar de manera negativa la funció o la capacitat reproductora.

Perillosos per al medi ambient (N):
Les substàncies i preparats que presenten o puguin presentar un perill immediat o futur per a un o més d’un component del medi
ambient.
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Fulls de Seguretat

Informació que han de contenir les fitxes de dades de seguretat (FDS)

La fitxa de dades de seguretat d’un producte és un document que inclou informació per protegir la salut i seguretat dels treballadors que util-
itzen el producte.

El proveïdor dels productes de neteja ha d’entregar a l’empresa les fitxes de dades de seguretat en el moment del primer lliurament dels pro-
ductes i fins i tot abans, i sempre que l’empresa ho demani.

La fitxa de dades de seguretat ha d’estar sempre com a mínim en llengua espanyola, ha d’estar datada i ha d’incloure obligatòriament els
següents epígrafs (RD 99/2003)4:

I. Identificació de la substància i de la societat o empresa.
II. Composició/informació sobre components (comprova que inclogui números d’identificació CAS de cada substància).
III. Identificació dels perills.
IV. Primers auxilis.
V. Mesures de lluita contra incendis.

VI. Medidas en caso de vertido accidental.
VII. Manipulació i emmagatzematge.
VIII. Controls d’exposició/protecció personal.
IX. Propietats físiques i químiques.
X. Estabilitat i reactivitat.
XI. Informació toxicològica.
XII. Informació ecològica.
XIII. Consideracions relatives a l’eliminació.
XIV. Informació relativa al transport.
XV. Informació reglamentària.

XVI. Altra informació.
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Notes:
4 RD 99/2003, de 24 de gener, pel que es modifica el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses, aprovat pel Real

Decret 363/1995, del 10 de març.
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Frases R

Defineixen la naturalesa dels riscos específics atribuïts a les substàncies i als preparats perillosos.
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R1 Explosiu en estat sec.     
R2 Risc d’explosió per topada, fricció, foc o d’altres fonts d’ignició.
R3 Alt risc d’explosió per topada, fricció, foc o altres fonts d’ignició.
R4 Forma compostos metàl·lics explosius molt sensibles.
R5 Perill d’explosió en cas d’escalfament.
R6 Perill d’explosió en contacte o sense contacte amb l’aire.
R7 Pot provocar incendis.
R8 Perill de foc en contacte amb matèries combustibles.
R9 Perill d’explosió en barrejar-lo amb matèries combustibles.
R10 Inflamable.
R11 Fàcilment inflamable.
R12 Extremadament inflamable.
R14 Reacciona violentament amb l’aigua.
R15 Reacciona amb l’aigua alliberant gasos extremadament inflamables.
R16 Pot explosionar en barrejar-lo amb substàncies comburents.
R17 S’inflama espontàniament en contacte amb l’aire.
R18 En utilitzar-lo es poden formar barreges aire-vapor explosives/inflamables.
R19 Pot formar peròxids explosius.
R20 Nociu per inhalació.
R21 Nociu en contacte amb la pell.
R22 Nociu per ingestió.
R23 Tòxic per inhalació.
R24 Tòxic en contacte amb la pell.
R25 Tòxic per ingestió.
R26 Molt tòxic per inhalació.
R27 Molt tòxic en contacte amb la pell.
R28 Molt tòxic per ingestió.
R29 En contacte amb àcids allibera gasos tòxics.
R30 pot inflamar-se fàcilment en utilitzar-lo.
R31 En contacte amb àcids allibera gasos tòxics.
R32 En contacte amb àcids allibera gasos molt tòxics.
R33 Perill d’efectes acumulatius.
R34 Provoca cremades.

R35 Provoca cremades greus.
R36 Irrita els ulls.
R37 Irrita les vies respiratòries.
R38 Irrita la pell.
R39 Perill d’efectes irreversibles molt greus.
R40 Possibles efectes cancerígens.
R41 Risc de lesions oculars greus.
R42 Possibilitat de sensibilització per inhalació.
R43 Possibilitat de sensibilització en contacte amb la pell.
R44 Risc d’explosió en escalfar-lo en un ambient confinat.
R45 Pot causar càncer.
R46 Pot causar alteracions genètiques hereditàries.
R48 Risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada.
R49 Pot causar càncer per inhalació.
R50 Molt tòxic pels organismes aquàtics.
R51 Tòxic pels organismes aquàtics.
R52 Nociu pels organismes aquàtics.
R53 Pot provocar efectes negatius al medi ambient a llarg termini.
R54 Tòxic per a la flora.
R55 Tòxic per a la fauna.
R56 Tòxic pels organismes del sòl.
R57 Tòxic per les abelles.
R58 Pot provocar efectes negatius al medi ambient a llarg termini.
R59 Perillós per a la capa d’ozó.
R60 Pot perjudicar la fertilitat.
R61 Risc durant l’embaràs d’efectes adversos per al fetus.
R62 Possible risc de perjudicar la fertilitat.
R63 Possible risc durant l’embaràs d’efectes adversos per al fetus.
R64 Pot perjudicar als nens alimentats amb llet materna.
R65 Nociu: Si s’ingereix, pot causar dany pulmonar.
R66 L’exposició repetida pot provocar sequedat o formació de clivelles a la pell.
R67 La inhalació de vapors por provocar somnolència i vertigen.
R68 Possibilitat d’efectes irreversibles.



R
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R14/15 Reacciona violentament amb l’aigua, alliberant gasos extremadament inflama-
bles.

R15/29 En contacte amb l’aigua, allibera gasos tòxics i extremadament inflamables.
R20/21 Nociu per inhalació i en contacte amb la pell.
R20/22 Nociu per inhalació i per ingestió.
R20/21/22 Nociu per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell.
R21/22 Nociu en contacte amb la pell i per ingestió.
R23/24 Tòxic per inhalació i en contacte amb la pell.
R23/25 Tòxic per inhalació i per ingestió.
R23/24/25 Tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell.
R24/25 Tòxic en contacte amb la pell i per ingestió.
R26/27 Molt tòxic per inhalació i en contacte amb la pell.
R26/28 Molt tòxic per inhalació i per ingestió.
R26/27/28 Molt tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell.
R27/28 Molt tòxic en contacte amb la pell i per ingestió.
R36/37 Irrita els ulls i les vies respiratòries.
R36/38 Irrita els ulls i la pell.
R36/37/38 Irrita els ulls, la pell i les vies respiratòries.
R37/38 Irrita les vies respiratòries i la pell.
R39/23 Tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació.
R39/24 Tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell.
R39/25 Tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per ingestió.
R39/23/24 Tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i per contacte amb

la pell.
R39/23/25 Tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i ingestió.
R39/24/25 Tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell 

i ingestió.
R39/23/24/25 Tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació, contacte amb la pell

i ingestió.
R39/26 Molt tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació.
R39/27 Molt tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell.
R39/28 Molt tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per ingestió.
R39/26/27 Molt tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i per contacte

amb la pell.
R39/26/28 Molt tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació i ingestió.
R39/27/28 Molt tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell i

ingestió.

R39/26/27/28 Molt tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació, contacte amb
la pell i ingestió.

R42/43 Possibilitat de sensibilització per inhalació i en contacte amb la pell.
R48/20 Nociu: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

inhalació.
R48/21 Nociu: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per con-

tacte amb la pell.
R48/22 Nociu: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per

ingestió.
R48/20/21 Nociu: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

inhalació i contacte amb la pell.
R48/20/22 Nociu: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

inhalació i ingestió.
R48/21/22 Nociu: risc d’efectes greus per la salut en cas d’exposició prolongada per 

contacte amb la pell i ingestió.
R48/20/21/22 Nociu: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

inhalació, contacte amb la pell i ingestió.
R48/23 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

inhalació.
R48/24 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

contacte amb la pell.
R48/25 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per

ingestió.
R48/23/24 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

inhalació i contacte amb la pell.
R48/23/25 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

inhalació i ingestió.
R48/24/25 Tòxic: risc d’efectes greus per a la salut en cas d’exposició prolongada per 

contacte amb la pell i ingestió.
R48/23/24/25 Tòxic: risc d’efectes greus per la salut en cas d’exposició prolongada per 

inhalació, contacte amb la pell i ingestió.
R50/53 Molt tòxic pels organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes 

negatius en el medi ambient aquàtic.
R51/53 Tòxic pels organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes negatius 

en el medi ambient aquàtic.
R52/53 Nociu pels organismes aquàtics, pot provocar a llarg termini efectes negatius 

en el medi ambient aquàtic.
R68/20 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació.
R68/21 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per contacte amb la pell.

S
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R68/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per ingestió.
R68/20/21 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació i contacte amb la pell.
R68/20/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació i ingestió.

R68/21/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per contacte amb la pell i ingestió.
R68/20/21/22 Nociu: Possibilitat d’efectes irreversibles per inhalació, contacte amb la pell i

ingestió.

S
Frases S

Consells de prudència relatius a les substàncies i preparats perillosos. 

S1 Conservar tancat amb clau.
S2 Mantenir fora de l’abast dels nens.
S3 Conservar en lloc fresc.
S4 Mantenir allunyat de locals habitats.
S5 Conservar en... (líquid apropiat a especificar pel fabricant)..
S6 Conservar en... (gas inert a especificar pel fabricant).
S7 Mantenir el recipient ben tancat.
S8 Mantenir el recipient en lloc sec.
S9 Conservar el recipient en un lloc ben ventilat.
S12 No tancar el recipient hermèticament.
S13 Mantenir allunyat d’aliments, begudes i pinsos.
S14 Conservar allunyat de... (materials incompatibles a especificar pel fabricant).
S15 Conservar allunyat de la calor.
S16 Conservar allunyat de tota flama o font de guspires-No fumar.
S17 Mantenir allunyat de matèries combustibles.
S18 Manipular i obrir el recipient amb prudència.
S20 No menjar ni beure durant la seva utilització.
S21 No fumar durant la seva utilització.
S22 No respirar-ne la pols.
S23 No respirar-ne els gasos/fums/vapors/aerosols (denominació adequada a especificar

pel fabricant).
S24 Evitar el contacte amb la pell.
S25 Evitar el contacte amb els ulls.
S26 En cas de contacte amb els ulls, rentar immediata i abundantment i acudir a 

un metge.
S27 Treure’s immediatament la roba tacada o esquitxada.
S28 En cas de contacte amb la pell, rentar immediata i abundantment amb... (productes

a especificar pel fabricant).

S29 No llençar els residus pel desguàs.
S30 No tirar mai aigua a aquest producte.
S33 Evitar l’acumulació de càrregues electrostàtiques.
S35 Eliminar els residus del producte i els seus recipients amb totes les precaucions 

possibles.
S36 Utilitzar indumentària protectora adequada.
S37 Utilitzar guants adequats.
S38 En cas de ventilació insuficient, utilitzar un equip respiratori adequat.
S39 Utilitzar protecció per als ulls/la cara.
S40 Per netejar el terra i els objectes contaminats per aquest producte, utilitzar... 

(a especificar pel fabricant).
S41 En cas d’incendi i/o explosió no respirar-ne els fums.
S42 Durant les fumigacions/pulveritzacions, utilitzar un equip respiratori adequat (deno-

minació adequada a especificar pel fabricant).
S43 En cas d’incendi, utilitzar... (els mitjans d’extinció els ha d’especificar el fabricant). 

(Si l’aigua augmenta el risc, s’haurà d’afegir: “No utilitzar mai aigua”).
S45 En cas d’accident o malestar, acudir immediatament al metge (si és possible, mos-

trar-li l’etiqueta).
S46 En cas d’ingestió, acudir immediatament al metge i mostrar-li l’etiqueta 

o l’envàs..
S47 Conservar a una temperatura no superior a ...ºC (a especificar pel fabricant).
S48 Conservar humit amb... (medi apropiat a especificar pel fabricant).
S49 Conservar únicament en el recipient d’origen.
S50 No barrejar amb... (a especificar pel fabricant).
S51 Utilitzar només en llocs ben ventilats.
S52 No utilitzar sobre grans superfícies en locals habitats.
S53 Evitar l’exposició-obtenir instruccions especials abans de l’ús.
S56 Eliminar aquesta substància i el seu envàs en un punt de recollida pública de residus

especials o perillosos.
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SS1 Conservar tancat amb clau.
S1/2 Conservar tancat amb clau i mantenir fora de l’abast dels nens.
S3/7 Conservar el recipient ben tancat i en un lloc fresc.
S3/9/14 Conservar en un lloc fresc i ben ventilat i lluny de... (materials incompatibles, a

especificar pel fabricant).
S3/9/14/49 Conservar únicament en el recipient d’origen, en un lloc fresc i ben ventilat i

lluny de... (materials incompatibles, a especificar pel fabricant).
S3/9/49 Conservar únicament en el seu recipient d’origen, en lloc fresc i ben ventilat.
S3/14 Conservar el lloc fresc i lluny de... (materials incompatibles, a especificar pel

fabricant).
S7/8 Mantenir el recipient ben tancat i en un lloc sec.
S7/9 Mantenir el recipient ben tancat i en un lloc ben ventilat.
S7/47 Mantenir el recipient ben tancat i conservar a una temperatura no superior

a...ºC (a especificar pel fabricant).

S20/21 No menjar, ni beure, ni fumar durant la seva utilització.
S24/25 Evitar el contacte amb els ulls i la pell.
S27/28 Després del contacte amb la pell, treure’s immediatament tota la roba tacada

o esquitxada i rentar-la immediata i abundantment amb... (productes a especi-
ficar pel fabricant).

S29/35 No llençar els residus pel desguàs; eliminar els residus del producte i els seus
envasos amb totes les precaucions possibles.

S29/56 No llençar els residus pel desguàs; eliminar aquesta substància i el seu envàs en
un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.

S36/37 Utilitzar indumentària i guants de protecció adequats.
S36/37/39 Utilitzar indumentària i guants adequats i protecció pels ulls/la cara.
S36/39 Utilitzar indumentària adequada i protecció pel ulls/la cara.
S37/39 Utilitzar guants adequats i protecció pels ulls/la cara.
S47/49 Conservar únicament en el recipient d’origen i a temperatura no superior a...ºC

(a especificar pel fabricant).

S57 Utilitzar un envàs de seguretat adequat per evitar la contaminació del medi ambient.
S59 Remetre’s al fabricant o proveïdor per obtenir informació sobre la seva

recuperació/reciclatge.
S60 Eliminar el producte i el seu recipient com a residus perillosos.
S61 Evitar la seva alliberació al medi ambient. Obtenir instruccions específiques/fitxes de

dades de seguretat.

S62 En cas d’ingestió no provocar el vòmit: acudir immediatament al metge i mostrar-li l’e-
tiqueta o l’envàs.

S63 En cas d’accident per inhalació, allunyar a la víctima de la zona contaminada i mante-
nir-la en repòs.

S64 En cas d’ingestió, esbandir la boca amb aigua (només si la persona està conscient).

> Combinació de Frases S
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Annex 2
Fonts d’informació toxicològica i ecotoxicològica a Internet

Fonts d’informació en espanyol

• Fitxes internacionals de Seguretat Química (FISQ). http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm. L’INSHT ofereix una base de dades
en espanyol de 1.000 fitxes internacionals de dades de seguretat. Aquestes fitxes recopilen de manera clara la informació essencial d’higiene i
seguretat de substàncies químiques.

• Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). http://www.istas.net
El lloc web d’ISTAS ofereix llistats de substàncies cancerígenes, substàncies que alteren el sistema hormonal, substàncies tòxiques, persistents i
bioacumulatives i altres fonts d’informació.

• Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat per Real
Decret 363/1995, del 10 de març, i modificat per RD 99/2003. http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/eti_A_I.htm

L’Annex 1 constitueix un índex de substàncies perilloses per a les quals existeix un sistema harmonitzat de classificació i etiquetatge acordat a niv-
ell de la Comunitat Europea. Inclou la classificació, símbols, Frases R i Frases S de les substàncies. La seva consulta és complexa, ja que les substàn-
cies estan organitzades pels seus números de registre europeus, EINECS (inventari europeu de substàncies químiques comercialitzades), ELINCS (lli-
stat europeu de substàncies notificades) que haurem de consultar prèviament a http://ecb.jrc.it

Fonts d’informació en anglès

• TOXNET. http://toxnet.nlm.nih.gov/
És un portal de bases de dades en anglès sobre toxicologia, substàncies químiques perilloses i temes relacionats. 

• Hazardous Substance Data Bank (HSDB). http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
Base de dades de substàncies perilloses en anglès. Conté 4.500 fitxes de substàncies amb informació sobre: Efectes sobre la salut humana.
Tractament mèdic d’emergència. Estudis de toxicitat en animals. Metabolisme/farmacocinètica, farmacologia, exposició ambiental, regulacions
ambientals, propietats fisicoquímiques, fitxes de seguretat, informació sobre fabricació i ús, mètodes de laboratori, referències especials, sinònims
i identificadors, informació administrativa. Es pot buscar la substància pel seu nom o pel seu número CAS.
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Annex 3
Riscos per a la salut i la seguretat derivats de l’existència 

d’agents químics perillosos

Risc Alguns factors de risc

• Riscos d’incendi i/o explosió > Estat físic (gas, vapor, pols fina, etc.).
> Inflamabilitat de l’agent químic perillós.
> Potència calorífica dels materials.
> Concentració ambiental (límits d’inflamabilitat).
> Focus d’ignició (fumar, operacions amb flama, eines, calçat inadequat,

càrregues electrostàtiques).

• Riscos de reaccions químiques perilloses > Possibilitat de reaccions químiques perilloses. 
> Sistemes de refrigeració insuficients.
> Sistema de control de les reaccions químiques poc fiable (regulació de

pressió, temperatura i cabdal).

• Riscos per inhalació de l’agent > Toxicitat de l’agent químic perillós.
> Concentració ambiental.
> Temps d’exposició.
> Trabajadores especialmente sensibles.

• Riscos per absorció a través de la pell > Localització i extensió del contacte de l’agent químic amb la pell.
> Toxicitat de l’agent químic perillós per via dèrmica.
> Duració i freqüència del contacte.
> Treballadors especialment sensibles.
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Riesgo Algunos factores de riesgo

• Riscos per via parental > Toxicitat de l’agent químic perillós.
> Deterioració de la pell.
> Treballadors especialment sensibles.

• Riscos per ingestió > Toxicitat de l’agent químic perillós.
> Hàbits higiènics personals.
> Possibilitat de menjar, beure o fumar en els llocs de treball.
> Treballadors especialment sensibles.

• Riscos per contacte de la pell o els ulls amb l’agent quimic > Gestió incorrecta d’equips de protecció individual.
> Procediment de treball inadequat.
> Sistema de transvasament incorrecte.

• Riscos químics derivats de les instal·lacions que poden tenir
conseqüències per a la seguetat y salut dels treballladors > Corrosió de materials i instal·lacions.

> Inexistència de medis de control de fuites y vessaments (cubetes
de retenció, protecció davant d’impactes mecànics).

> Inexistència de manteniment preventiu.
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Annex 4
Qüestionari per a treballadors

Identificació de riscos per agents químics

Àrea de treball:

Lloc de treball:

Home Dona

Condicions personals especials:
Dona embarassada/lactant Persona sensible a certs productes Altres

1. Utilitzes o estàs exposat a materials o productes químics a la teva feina? SÍ NO

2. Per què s’utilitzen o d’on procedeixen?

3. Estan etiquetats els envasos? SÍ NO

4. Coneixes el nom químic a més de la denominació comercial? SÍ NO

5. Si és una barreja, saps quin és el nom de cada component? SÍ NO

6. Tens informació sobre els efectes o danys que poden tenir per a la salut i el medi els productes que utilitzes?
SÍ NO

7. Quines son les vies per les que pot penetrar el tòxic a l’organisme?
Per la via respiratòria Ingestió Per la pell

8. Existeix risc d’accident (esquitxades, incendi, explosió...) per la presència o manipulació dels materials o productes?
SÍ NO

A què es deu el risc?

9. Has patit o pateixes algun problema de salut o molèstia relacionat amb l’ús de productes químics a la feina? 
(p. ex. marejos, picor d’ulls, dermatitis, etc.). SÍ NO
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10. Si has sofert una intoxicació, quan van aparèixer els símptomes?
Poc després d’utilitzar el producte. Aguts Un temps després d’utilitzar el producte. Crònics

11. Els materials o producte utilitzats presents al teu lloc de treball poden ser causa de contaminació del medi ambient extern al lloc de treball?
SÍ NO

12. S’aboquen substàncies contaminants als desguassos o clavegueres? SÍ NO

13. Els envasos dels productes químics perillosos es separen i gestionen com a residus perillosos? SÍ NO

14. Existeixen residus perillosos en bidons o altres envasos oberts, trencats i sense etiquetar? SÍ NO

15. Saps a quina concentració o dosi es produeixen efectes nocius per a la salut o el medi ambient?
SÍ NO

16. Existeix un límit màxim permès per a les substàncies que utilitzes en el teu lloc de treball (VLA o TLV o similar?) Pot respirar-se qualsevol quantitat?
Protegeix a tota la població treballadora de tots els seus efectes? SÍ NO

17. Quines són les mesures d’emergència/primers auxilis?
en cas de contacte              amb els ulls amb la pell inhalació ingestió abocament o emissió al medi ambient

18. Existeixen els mitjans adequats a la farmaciola de l’empresa? SÍ NO

19. Està previst un pla d’actuació davant de casos urgents? (Telèfons d’emergència, transport sanitari, informació als centres de referència sobre el tipus d’emergèn-
cies que es poden donar i si és necessària alguna mesura o mitjà específic: proves analítiques, medicacions neutralitzants, fàrmacs especials, etc.).

SÍ NO

20. Coneixes les substàncies amb les que no s’han de barrejar els productes que utilitzes? SÍ NO

21. Pot reaccionar la substància en determinades condicions de pressió o temperatura i generar altres productes químics?
SÍ NOR

22. Saps com actuar en cas de vessaments de la substància? SÍ NO

23. Tens informació sobre alternatives menys perilloses per a les substàncies que utilitzes? SÍ NO

24. Coneixes altres mètodes de treball que evitin o redueixin el risc d’exposició? SÍ NO
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25. Coneixes les mesures col·lectives i individuals que l’empresari està obligat a prendre per controlar la contaminació en el lloc de treball?
SÍ NO

26. Es revisen i mantenen periòdicament els equips d’aspiració i ventilació? SÍ NO

27. Coneixes quins mitjans específics de protecció personal (EPI) s’haurien d’utilitzar per protegir?
els ulls la pell la via respiratòria

28. Es renoven els EPI amb la freqüència necessària, segons les indicacions del fabricant? SÍ NO

29. Coneixes quins equips i mètodes haurien d’utilitzar-se per...?
una manipulació correcta un emmagatzematge  correcte un transport correcte

Fuego
30. Si es tracta d’una substància inflamable, tens informació sobre mètodes d’extinció d’incendis?

SÍ NO
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Annex 5
Guia d’inspecció per a la identificació de riscos químics

Àrea de treball:

Lloc de treball:

Home Dona

Persones sensibles: Dona embarassada/lactant Diabètics, asmàtics, sensibilitzats, etc.

> Formació/Informació

1. Coneixen els treballadors i les treballadores els riscos potencials de les substàncies emmagatzemades, utilitzades o generades al lloc de treball?
SÍ NO

2. Han rebut informació sobre la forma segura de manipular les substàncies tòxiques? SÍ NO

3. Estan tots els envasos etiquetats? SÍ NO

4. Estan clarament senyalitzades les canonades per les quals circulen substàncies químiques? SÍ NO

5. S’han establert procediments a seguir en cas d’escapaments, vessaments, incendis o emergències?
SÍ NO

6. Saben els treballadors i les treballadores com i quan han d’utilitzar els equipaments de protecció personal?
SÍ NO

7. S’ha informat als treballadors i les treballadores sobre els hàbits d’higiene a mantenir durant el treball, en finalitzar-lo i abans d’ingerir aliments o begudes?
SÍ NO

8. S’ha rebut informació sobre la perillositat per al medi ambient, i la forma de tractar i eliminar els residus, vessaments i emissions?
SÍ NO
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> Control de la contaminación

9. Les substàncies tòxiques utilitzades són necessàries o poden substituir-se per d’altres menys nocives per a la salut i el medi ambient?
SÍ NO

10. El nivell d’exposició es troba dins els límits considerats acceptables? SÍ NO

11. Quan no s’estan utilitzant, les substàncies es troben en envasos tancats? SÍ NO

12. Hi ha treballadors i treballadores exposats innecessàriament a tòxics? SÍ NO

13. Existeixen sistemes d’aspiració localitzada o de ventilació general per controlar els tòxics que puguin generar-se al lloc de treball?
SÍ NO

14. Hi ha equipaments adequats d’aspiració per eliminar els contaminants generats en operacions com mòlta, soldadura, pintura amb esprai, 
desgreixatge amb vapor, etc.? SÍ NO

15. Disposen els sistemes d’aspiració, extracció i/o ventilació de filtres per evitar la contaminació de l’aire exterior?
SÍ NO

16. La neteja del local de treball es realitza amb la freqüència i els mètodes adients per evitar l’acumulació o dispersió de partícules?
SÍ NO

17. Existeix un programa de vigilància mèdica o biològica específica dels treballadors i les treballadores exposats a riscos tòxics?
SÍ NO

18. Es mesuren periòdicament els contaminants en els llocs de treball amb risc d’exposició a substàncies tòxiques? S’informa detalladament als treballador?
SÍ NO

19. Es prenen precaucions que tendeixin a evitar la contaminació de les aigües, els residus i l’aire? SÍ NO

20. S’emmagatzemen els residus perillosos en recipients estancs? SÍ NO

21. Es lliuren els residus perillosos a un gestor autoritzat per l’Administració? SÍ NO

22. S’aboquen substàncies perilloses a l’aigua a través de desguassos, clavegueres, emissaris, etc? SÍ NO
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23. S’emeten substàncies contaminants a l’aire exterior a través de finestres, sistemes de ventilació o extracció o xemeneies?
SÍ NO

24. Hi ha substàncies perilloses en els productes fabricats per l’empresa? SÍ NO

> Protecció dels treballadors

25. Hi ha fonts d’aigua, rentaülls o dutxes de seguretat en les àrees en què s’utilitzen substàncies irritants o corrosives?
SÍ NO

26. Existeixen mitjans de protecció respiratòria adients i en bon estat? Estan homologats per a aquesta aplicació concreta?
SÍ NO

27. S’encarrega l’empresa de la neteja de la roba de treball? Existeixen taquilles que permetin canviar-se de roba a la feina?
SÍ NO

28. Hi ha temps suficient, dins l’horari de treball, per dur a terme la higiene personal? SÍ NO

> Organització i ritmes de treball

29. Els ritmes de treball i les exigències per finalitzar les tasques dificulten el compliment de les normes de seguretat o l’ús de les mesures de prevenció?
SÍ NO

30. El sou està subjecte a primes de producció ? L’assoliment d’aquest benefici dificulta l’aplicació de les mesures preventives?
SÍ NO

31. Els treballadors temporals reben informació suficient i informació que els permeti treballar de forma segura i aplicar les mesures preventives?
SÍ NO

32. En els diferents torns de treball i sobretot per la nit, s’apliquen les mateixes mesures de prevenció?
SÍ NO

33. Les mesures proposades per prevenir i controlar el risc per agents químics dificulten l’escomesa del treball i la producció?
SÍ NO
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Annex 6
Llista negra de substàncies químiques

Aquesta Llista negra inclou aquelles substàncies amb uns possibles danys tan importants per a la salut i el medi ambient que hem d’evitar-ne l’ús
o la presència en els llocs de treball i el seu vessament al medi ambient. Són substàncies l’eliminació de les quals serà prioritària.

> CANCERÍGENES
> MUTAGÈNIQUES
> TÒXIQUES PER A LA REPRODUCCIÓ
> DISRUPTORS ENDOCRINS
> SENSIBILITZANTS
> NEUROTÒXICS
> TÒXIQUES, PERSISTENS I BIOACUMULATIVES

FAMILIA FRASES R ASSOCIADES ON TROBAR LLISTAT
CANCERÍGENES R 40,l R 45, R 49 Límits d’exposició professional per a Agents Químics a Espanya

Pàgina web d’ISTAS: http://www.istas.net

MUTAGÈNIQUES R 46, R 40, R 45 i R 49 Límits d’exposició professional per a Agents Químics a Espanya
Pàgina web d’ISTAS: http://www.istas.net

TÒXIQUES PER A LA REPRODUCCIÓ R 33, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 Pàgina web d’ISTAS:http://www.istas.net

DISRUPTORS ENDOCRINS No tenen Frases R associades, malgrat que Límits d’exposició professional per a Agents Químics a Espanya:
algunes estan incloses al llistat de substàncies Nota «ae». Estratègia comunitària en matèria d’alteradors endocrins
tòxiques per a la reproducció COM(1999) 706, COM(2001) 262 final.

Pàgina web d’ISTAS: http://www.istas.net

SENSIBILIZANTS5 R 42, R 43, R 42/43, R 48, R 66 Límits d’exposició professional per a Agents Químics a Espanya:
Nota “Sc”, possibilitat de sensibilització per contacte amb la pell i/o
Nota “Si”, possibilitat de sensibilització per inhalació

NEUROTÒXICS R 67, R20, R 23, R 26, R 33, R 68/20, R39/23
R 48, R 39/26

TÒXIQUES, PERSISTENTS I BIOACUMULATIVES R 53 i 58 i d’altres que no tenen Conveni per a la Protecció del Medi Ambient Marí de l’Atlàntic 
Frases R associades Nord-est (Conveni OSPAR)

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
Pàgina web d’ISTAS: http://www.istas.net
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Annex 7
El Model de Columnes

El model inclou les següents variables: efectes aguts, efectes crònics, ecotoxicitat, inflamabilitat i explosió, tipus d’exposició i tipus de procedi-
ment de treball.

El Model de Columnes permet classificar cadascuna de les substàncies d’acord amb els següents nivells de risc: molt alt, alt, mitjà, baix i molt baix.

En aquelles situacions de risc en les que coincideixi més d’una substància química, haurem de dur a terme una avaluació de la situació de risc
que resumeixi els resultats parcials de l’avaluació de cadascuna de les substàncies implicades.

Tenint en compte que en condicions de multiexposició és probable que els efectes de cadascuna de les substàncies es sumin o inclús multipliquin
el resultat final, qualificarem el risc resultant com a mínim igual al nivell de risc trobat per a alguna de les substàncies.

Procediment

1. Fes una còpia del model per a cadascuna de les substàncies químiques presents en la situació que vols avaluar i posa el nom de la
substància en el model.

2. Busca la informació requerida pel model:

> Frases R. 

> Forma física de la substància (gas, líquid, sòlid) i la seva temperatura d’evaporació.

> Tipus de procés en el qual s’utilitza o del que n’és resultat.

Aquesta informació figura a les etiquetes dels productes, les fitxes de seguretat i altres fonts d’informació.
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3. Classifica el nivell de risc segons el model. Es classifica la substància pel nivell més alt que hagi donat en qualsevol de les quatre 
primeres columnes (toxicitat aguda, toxicitat crònica, ecotoxicitat i foc i explosió). 

En cas que la substància contingui alguna de les següents Frases R: 20, 21, 22, 23, 24 i 25, en combinació amb la Frase R 48, es classificarà en el
nivell superior.

Per exemple, el toluè està etiquetat com a R: 11-38-48/20-63-65-67

R 11: alt risc de foc i explosió
R 38: baix risc de toxicitat aguda
R 48/20: baix risc de toxicitat per la combinació de Frases R 20 i 48
R 63: risc mitjà de toxicitat crònica
R 65: baix risc de toxicitat crònica
R 67: baix risc de toxicitat crònica

Per la qual cosa, es classificarà com a risc alt.

4. Comprova la facilitat d’exposició i el tipus de procés.

Cal tenir en compte que el toluè és un líquid que s’evapora a temperatura ambient, per la qual cosa, si no es manipula en un sistema tancat, 
el risc seria molt elevat.

Resultat de la valoració preliminar: risc molt alt.
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Model de Columnes: Evaluació preliminar del risc químic*

Toxicitat Toxicitat Ecotoxicitat Foc i explosió Facilitat d’exposició Procés
aguda crònica

Risc molt alt R26, R27, R28 R45, R49 R2, R3 Gasos i líquids que Processos oberts
R32 R46 R12 s’evaporen a Tª ambient Possibilitat de contacte

R17 Sòlids que produeixen pols amb la pell
R50, R51, R53, Aerosols Aplicació en una zona àmplia
R54, R55, R56,  

Risc alt R23, R24, R25 R33 R57, R58, R59 R11, R15, R7, R8, Líquid que s’evaporen
R29, R31, R35 R40 R9, R1, R4, R5, R6, entre 30 i 50 ºC
R35, R42 R60, R61 R7, R14, R16, R18, 
R43 R68 R19, R30, R44

Risc mitjà R20, R21, R22 R62, R63 R52, R53 R10 (punt Líquid que s’evaporen Procés tancat però possibilitat
R34 d’inflamació entre 50 i 150 ºC d’exposició 
R41 entre 21- 55 ºC) Sòlids pols mitja (p. ex: ompliment, neteja, etc.)
R64

Risc baix R36, R37, R38 Altres (sense Frase R, Poc inflamables Líquidos que s’evaporen
R65, R66, R67 malgrat tot,  (punt d’inflamació a més de 150 ºC

substància  perillosa) 55-100 º C) Sólids poca pols

Risc  Substàncies no perjudicials: aigua, sucre, No o molt poc Líquidos que formen Equip tancat. 
molt baix parafina en estat sòlid, etc. inflamables (punt vapor a més de 200 ºC Equip tancat amb extracció

d’inflamació >100º C) en els punts d’emissió

Substància:

* En cas de dubte, escollir la categoria superior.

La prevenció del risc químic al lloc de treball IV. AnnexesGuia per a la intervenció 

75



La prevenció del risc químic al lloc de treball

Annex 8
Prioritat en l’elecció de mesures preventives6
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Nivell de Objetiu La mesura preventiva s’aplica a >>>>
prioritat de la mesura preventiva

Agent químic Procés o instalació Local de treball Mètode de treball

1º Eliminació del risc Substitució total de l’agent Substitució del procés Automatització
químic per un altre Utilització d’equips Robotització
menys perillós intrínsecament segurs(1) Control remot

2º Reducció-control Substitució parcial Procés tancat Ordre i neteja Bones pràctiques
del risc de l’agent Cabines de guants Segregació de de treball

Augment de la distància departaments bruts Supervisió
Manteniment preventiu(3) Ventilació por dilució Horaris reduïts

Dutxes d’aire
Canvi de forma o Extracció localitzada Cortines d’aire
estat físic(2) Equips amb extracció local Cabines per als treballadors

incorporada Drenatges
Cubetes de retenció Control de focus d’ignició

3º Protección del trabajador EPI de protecció
respiratòria, dèrmica o
ocular (RD 773/1997)
Roba de treball

(1) Aplicable per a 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 el seu encapsulament pot reduir el risc per inhalació.
(3) L’ objetiu del manteniment preventiu ha de ser evitar les fuites, vessaments o escapaments d’agents químics que son una de les causes de risc més freqüents.

Les actuacions posteriors per a la contenció i neteja del producte vessat són mesures de control complementàries.

Notes:
6 INSHT, Guia tècnica per a l’evaluació i prevenció dels riscos presents als llocs de treball relacionats amb agents químics. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003.

 



CRITERIS DE RISC PAUTES DE ACTUACIÓ OBSERVACIONS

Intervenció Vigilància activa Vigilància passiva Precaució

Cancerígens X Eliminació/minimització

Mutagènics X Eliminació/minimització

Valors > VLA X X

Valors > BEI X X

Valors > 50% VLA X

> 50%VLA (+vía dèrmica) X X Protecció personal

> 50% VLA (+vía oral) X Higiene individual

Valors < 50% VLA X Casos/clusters

Risc reproductiu X X Dones edat fèrtil

Interacció substàncies X X

Substàncies sense VLA X X

VLA: Valor Límit Ambiental.
BEI: Valor Límit Biològic.
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Annex 9
Relació de fonts d’informació sobre alternatives

> En espanyol

• INSHT, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo: Publicacions, follets i cartells. 
A la xarxa a > http://www.mtas.es/insht/information/lib_tot.htm

• Agència Europea per a la Seguretat i la Salut Laboral. Informació sobre alternatives i experiències de substitució de dissolvents orgànics
i altres substàncies perilloses. 
A la xarxa a > http://europe.osha.eu.int/topics/es/#ds

• CLEANTOOL: base de dades d’alternatives, bones pràctiques i experiències en els processos de neteja de superfícies metàl·liques. 
A la xarxa a > http://www.cleantool.org

• IHOBE: experiències de substitució i bones pràctiques en diferents sectors industrials. 
A la xarxa a > http://www.ihobe.net/inicio.htm

• CEMA: El Centro para la Empresa y el Medio Ambiente ofereix algunes experiències de substitució i bones pràctiques en diferents sectors industrials. 
A la xarxa a > http://www.cema-sa.org/cema/es/

• Guia de gestió de residus químics en centres sanitaris. Informació sobre alternatives a l’ús de substàncies perilloses en centres sanitaris. 
A la xarxa a > http://www.gencat.net/sanitat/portal/es/toc_mediambient.htm

• Lluita integrada contra plagues urbanes. Informació sobre alternatives i bones pràctiques de fumigació d’edificis. 
A la xarxa a > http://www.lluitaintegrada.com/lluita/home.htm

• Agenda de la construcció sostenible: base de dades de materials de construcció alternatius.
A la xarxa a > http://www.apabcn.es/nweb/mediamb/mediamb.asp?pag=default.htm
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> En inglés

• PPGems: Portal del Toxic Use Reduction Institute de Massachussets, que ofereix centenars d’enllaços a pàgines sobre prevenció de la contamina-
ció, organitzades per productes o sectors, substàncies químiques o residus, eines de gestió i processos.
A la xarxa a > http://www.p2gems.org/

• Plaguicides: Pàgina web de la Pesticide Action Network Database, que conté informació sobre alternatives a l’ús de plaguicides, classificades per
plaga i per cultiu vegetal. 
A la xarxa a > http://www.pesticideinfo.org

• Productes de neteja: web del projecte de substitució de tòxics de Califòrnia, que inclou alternatives, bones pràctiques, experiències, materials
de sensibilització i formació. 
A la xarxa a > http://www.westp2net.org/Janitorial/jp4.cfm
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Annex 10
Mesures a adoptar per eliminar o reduir el risc químic

Mesures tècniques o administratives (per ordre de prioritat)

• Eliminació o substitució de productes perillosos:
> Eliminació de les substàncies perilloses.
> Substitució per altres menys nocives o perilloses.

• Mesures de reducció i/o control de l’exposició:
> Aïllament (separació dels treballadors de l’exposició).
> Reducció de l’exposició (extracció localitzada).
> Controls administratius (restricció d’accés a la zona de perill).
> Equips de protecció individual.
> Sistemes de depuració, filtrat o tractament.

• Informació i formació dels treballadors:
> Informació sobre els riscos i mesures preventives (Fulls de seguretat senzills al lloc de treball, normes de treball segures i bones pràctiques).
> Formació sobre els riscos i mesures preventives.

• Vigilància ambiental
> Avaluacions detallades i controls periòdics.

• Vigilància de la salut
> Controls biològics.
> Exàmens de salut.

• Mesures d’emergència i de primers auxilis

Bones pràctiques per reduir el risc químic

Existeixen nombroses mesures que poden adoptar-se en funció dels riscos ambientals i les característiques dels productes i processos implicats:
> Control adequat de productes utilitzats: etiquetatge, segregació, completar informació, emmagatzematge, etc.
> Reduir la necessitat de neteja.
> Bones pràctiques que optimitzin les operacions de neteja.
> Segregar residus adequadament.
> Evitar abocaments de substàncies perilloses a l’aigua.
> Controlar freqüentment sistemes de filtrat i altres dispositius de control de la contaminació.
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Annex 11
Límits d’exposició professional per agents 

químics (VLA) i biològics (BEI)

Límits d’exposició professional per agents químics (VLA)

Els valors límit d’exposició ambiental són aquelles concentracions mitges d’una substància considerades permissibles.

Es basen en la suposició que si no es supera aquest límit, gran part del personal exposat pot respirar l’aire contaminat durant vuit hores/dia al
llarg de la seva vida laboral sense patir efectes per a la seva salut.

• Només hi ha límits establerts per a un petit grup de substàncies: menys del 10% de les que s’utilitzen habitualment a la indústria, 700 en el cas
dels VLA. 

• Els límits no garanteixen la protecció de tots els/les treballadors/es (no tenen en compte la variabilitat individual), no consideren totes les vies d’ex-
posició (només la respiratòria), i moltes vegades no contemplen tots els efectes possibles.

• Davant de substàncies amb risc de càncer, d’alteracions genètiques o alteració del sistema hormonal, no existeix cap límit de seguretat: l’única
manera d’anul·lar el risc és evitar l’exposició (límit zero).

• Els límits es fixen individualment per a cada substància, però molts treballadors estan exposats habitualment a petites dosi de molts contaminants
alhora, la qual cosa es coneix com a multiexposició, fet que pot crear situacions de major risc, encara que un dels contaminants estigui per sota
del seu límit.

• Les concentracions dels contaminants poden variar i oscil·lar molt en diverses circumstàncies (ritme de producció, temperatura estiu/hivern, venti-
lació, humitat, neteja, etc.) i els amidaments només representen el dia i el moment en què es realitzen, i per tant no reflecteixen aquests canvis.

• No superar el valor límit no significa que no s’hagin de prendre mesures de protecció o revisar les existents. Amb algunes diferències en funció
de països i agències, es considera que si els resultats d’un control ambiental es troben en un nivells per sobre del 50% del valor límit establert (es
denomina Nivell d’Acció), obligarà a prendre mesures preventives, com la revisió del funcionament dels sistemes implantats, la realització de nous
controls, la rotació dels llocs de treball…, amb la finalitat de prevenir l’aparició d’alteracions.
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Els Valors Biològics Límit

Amb la finalitat de completar l’avaluació de riscos, podem utilitzar també els Valors Biològics Límit, VLB o BEI, que es defineixen com l’amidament
d’un producte químic o un derivat metabòlic d’aquest en: sang, orina o aire expirat, i que serien els equivalents dels que apareixerien quan el tre-
ballador està exposat a concentracions ambientals del nivells del Valor Ambiental Límit. 

Tenim molt pocs Valors Biològics Límit, només al voltant de 50, però quan existeixen ofereixen una informació molt útil sobre l’exposició.

En primer lloc, serveixen perquè el treballador conegui de forma individual i més precisa l’exposició a la que està sotmès i que en prengui una cons-
ciència més real.

En segon lloc, ens serveix per comprovar l’eficàcia de les mesures de control adoptades, tant col·lectives com individuals, en la mesura que ens infor-
ma de la dosi real de contaminació rebuda.

En tercer lloc, serveix per conèixer l’influencia sobre l’exposició de l’activitat física desenvolupada a la feina, ja que aquells treballadors que hagin
de realitzar esforços físics a la feina, hauran de forçar l’intensitat respiratòria i rebran més contaminant que aquells que no facin esforços.

I, per últim, també ens permet comprovar si el contaminant pot entrar al nostre organisme per vies diferents de la respiratòria, com la pell o la via
digestiva
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Annex 12
Models de petició d’informació i presentació de propostes

Model de sol·licitud d’informació >
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A Sr./Sra ......................................................................................................

En qualitat de ............................................................................................ (càrrec de responsabilitat) 

de l’empresa ..............................................................................................

Lloc i data ......................................................

Benvolgut/da senyor/a:
En compliment dels articles 18, 23, 36.2b) i 41 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), sol·licitem que
com més aviat millor, i en un termini màxim de .................................................................. dies ens proporcionin
la informació i els documents que s’esmenten tot seguit: ......................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Atentament,
Signat: ........................................................ Delegat/Delegada de Prevenció

Rebut Empresa: ..........................................................................................

Data: ......................................................

Signatura i segell: ......................................................
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A Sr./Sra ......................................................................................................

En qualitat de ............................................................................................ (càrrec de responsabilitat) 

de l’empresa ..............................................................................................

Lloc i data ......................................................

Benvolguts senyors:
A redós del que preveuen els articles 36.2f i 36.4 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), mitjançant
aquest escrit formulo la següent proposta:
(Contingut de la proposta, problemes que es pretén resoldre, explicació dels avantatges de la proposta, etc.)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Esperant l’acceptació d’aquestes propostes o, en cas contrari, rebre resposta justificada que prego sigui per escrit,
els saludo molt atentament,

Signat: ........................................................................................................ Delegat/Delegada de Prevenció

Rebut Empresa: ..........................................................................................

Data: ......................................................

Signatura i segell: ......................................................



Annex 13
Legislació citada a la Guia

LPRL Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per Llei 50/1998, del 30 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, Llei 39/1999, del 5 de novembre, per pro-
moure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, Reial Decret Legislatiu 5/2000
del 4 d’agost, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
i Llei 54/2003, del 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

RD 39/1997 Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, modificat
per Reial Decret 780/1998, del 30 d’abril, de modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció.

RD 374/2001 Reial Decret 374/2001, del 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents químics durant la feina.

Llei 38/1995 Llei 38/1995, del 12 de desembre, sobre el dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient.
Modificats els seus articles 3.1.e), 4 i 5.2 per l’article 81 de la Llei 55/1999, del 29 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social. 

RD 85/1996 Reial Decret 85/1996, del 26 de gener, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament (CEE)
1836/93, del Consell, del 29 de juny, pel qual es permet que les empreses del sector industrial s’adhereixin
amb caràcter voluntari a  un sistema de gestió i auditoria mediambientals.

Reglament 
CEE 1836/1993 Reglament (CEE) 1836/93, del Consell, del 29 de juny, pel qual es permet que les empreses del sector indus-

trial s’adhereixin amb caràcter voluntari a  un sistema de gestió i auditoria mediambientals.

10/11/1995

31/01/1997

01/05/2001

13/12/1995 

30/12/1999

21/02/1996

DOCE 10/07/1993
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Fitxes
Fitxa 1A:

Identificació de situacions de risc. Diagrama o plànol del procés productiu

Fitxa 1B:
Identificació de situacions de risc

Fitxa 2:
Identificació de les substàncies perilloses

Fitxa 3:
Identificació de riscos

Fitxa 4:
Valoració del risc

Fitxa 5A:
Planificació de l’actuació

Fitxa 6:
Seguiment
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Diagrama de processos productius Plànol de l’empresa

Activitat:
Procés de producció:
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Productes que hi intervenen Productes i residus resultants

Procés de treball:

Tasques:

Procés de treball:

Tasques:

Secció:
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Producte o Substàncies (components) Frases R Frases R Perills per a la salut Perills per al Observacions
preparat i el seu número CAS substàncies producte i la seguretat medi ambient

Situació de risc:

Secció: Procés: Tasca:

Fitxa 2: Identificació de substàncies perilloses
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Situació de risc:

Tasca Factors de risc

•

Secció: Procés de producció:
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Situació de risc:

Tasca Substàncies Llista negra? Classificació Condicions treball Existència de danys Percepció Valoració
implicades Mètode de risc sobre la salut i/o treballadors del risc*
(Frases R) Columnes el medi ambient

* Les situacions o tasques per a les que no es disposi d’informació suficient sobre la perillositat de les substàncies presents s’hauran de valorar com a situacions de risc molt alt.

Secció: Procés de producció:
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Fitxa 5: Planificació de l’actuació

Situació de risc:

Secció: Procés de producció:

Tasca Prioritat Objetius Mesures a adoptar Actuacions a desenvolupar
(alta, mitjana, baixa)
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Fitxa 6: Seguiment

Situació de risc:

Tasca Mesures a adoptar Actuacions proposades Actuacions acordades Dates d’implantació Resultat
amb l’empresa acordades i responsable

de l’empresa

Secció: Procés de producció:




