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i Tens dret a participar en tot allò relacionat amb la protecció

de la teva salut a través dels teus representants.
i S’ha de distribuir informació i impartir formació als
treballadors i treballadores exposats al soroll.
i L’empresa ha d’identificar i avaluar el soroll als llocs de
treball i a les instal·lacions.
i L’empresa ha d’implantar mesures preventives per eliminar
o reduir l’exposició al soroll que excedeixi els límits legals.
i Cal protegir les persones treballadores especialment
sensibles, adaptant el seu lloc de treball.
i En cas d’embaràs i lactància, s’ha d’evitar l’exposició al
soroll de la treballadora.
i Es té el dret a sol·licitar el canvi de lloc de treball quan hi
hagi un diagnòstic de trauma acústic inicial o en cas que la
treballadora estigui embarassada.
i Qualsevol problema de salut o empitjorament a causa de
la feina s’ha de considerar accident de treball o malaltia
professional:
L’empresa t’ha de facilitar el comunicat d’assistència a
la mútua.
Si la mútua et deriva al metge de capçalera pots
sol·licitar el canvi de contingència.
PER UNA ORGANITZACIÓ MÉS SALUDABLE DE LA FEINA!
Si necessites més informació i assessorament, dirigeix-te als
teus delegats i delegades de prevenció o a la secció sindical de
CCOO a la teva empresa. També ho pots fer directament al teu
sindicat CCOO: www.ccoo.cat

Soroll. Exposició i
prevenció

El soroll és un dels riscos que es manifesta més freqüentment
en l’àmbit laboral. El nombre de malalties i molèsties causades
pel soroll és elevat, tot i que sovint l’empresariat, els serveis
de prevenció i les autoritats sanitàries i laborals silencien i
ignoren aquesta problemàtica.
Els danys a la salut causats en les persones treballadores pel
soroll d’origen laboral depenen dels factors següents:
Intensitat, freqüència i temps d’exposició al soroll.
Característiques dels treballadors i treballadores.
Presència d’altres contaminants al lloc de treball com ara
fàrmacs, tòxics industrials, ototòxics, etc.
Els efectes sobre la salut:
Sordesa professional irreversible, disminució i fatiga
auditiva.
Ansietat, estrès, alteracions del son i irritabilitat.
Alteracions sistèmiques: sistema nerviós, cardiovascular,
digestiu...
Reducció de l’activitat cerebral.
Efectes en les dones embarassades:
o Augment de la pressió sanguínia i el cansament.
o Riscos auditius en el fetus.
o Naixements prematurs i baix pes en néixer.
FINANCIADO POR:

comissió obrera
nacional de Catalunya

QUÈ DIU LA LLEI?
El Reial decret 286/2006 regula les mesures mínimes i bàsiques
que s’han d’adoptar per protegir adequadament les persones
treballadores i les obligacions concretes de l’empresariat i les
persones treballadores en relació amb els riscos per a la salut
causats per l’exposició al soroll a la feina.
EXPOSICIÓ
Valors límit
d’exposició1
Valors superiors
d’exposició
Valors inferiors
d’exposició

OBLIGACIONS
Avaluació i medició

NIVELL PIC

Programa de mesures
de reducció

87 dB(A)

140 dB(A)

Informació i formació

85 dB(A)

137 dB(A)

Reconeixement mèdic
inicial2

80 dB(A)

135 dB(A)

ALGUNES MESURES PREVENTIVES APLICABLES
Reparar, aïllar o substituir màquines sorolloses.
Instal·lar cabines insonoritzades per aïllar els treballadors
i treballadores del soroll.
Organitzar la feina de tal manera que permeti disminuir
el temps d’exposició al soroll de cada treballador o
treballadora.
Proporcionar equips de protecció auditiva (EPI).

i Les mesures de prevenció col·lectives s’han d’anteposar a

Més de 80
dB(A)

Més de 85
dB(A)

Més de 87
dB(A)

*

*

*

Eliminació en origen

NIVELL D’EXPOSICIÓ
DIÀRIA (8 h)

(1) En cap cas no s’han de superar els valors límits d’exposició de 87dB(A).

les individuals.

OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI I VIGILÀNCIA DE LA
SALUT

*
* Nivell pic
(NP) de 137
dB

*

*

*

*

* NP de 135
dB (si hi ha
risc)

* NP de 137
dB

*

Vigilància mèdica3

* Cada 5
anys

* Cada 3
anys

* Anual

Subministrament
d’EPI

NP de 135
dB (a qui ho
sol·liciti)

Obligatori

Obligatori

*

*

*

* NP de
137 dB (si
és possible
tècnicament
i el risc ho
justifica)

*

Arxivament
d’avaluacions de soroll
i resultats mèdics
Senyalització dels llocs
de treball i restricció
de l’accés

(2) i (3) Obligatori per a l’empresariat i voluntari de manera general, llevat
d’excepcions, per als treballadors i treballadores

