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Aquest projecte està orientat a preservar la seguretat i 

salut de les persones que treballen als processos químics 

que ens tocarà dissenyar. 

 

A més a més, la prevenció de riscos laborals s’està 

convertint en la tercera opció laboral per a un enginyer 

tècnic. 

 

El mercat demana cada vegada més tècnics de prevenció i la 

prevenció demanda més enginyers. 

 

Aquest PFC està basat en la meva pròpia experiència com a 

tècnic en prevenció de riscos laborals i tracta de posar al 

dia una estació depuradora d’aigües residuals que ha estat 

sancionada per la Inspecció de treball per no complir amb 

la llei de prevenció de riscos laborals.   
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1. INTRODUCCIÓ 
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1.1. JUSTIFICACIÓ D’AQUEST PFC 

 

Durant aquests anys de carrera ens han ensenyat a dissenyar instal·lacions químiques, millorar el seu 

rendiment, optimitzar el recursos existents, calcular els beneficis de un procés determinat, etc... 

Però, del que no se’ns ha parlat mai es de les persones que hi treballen en aquestes instal·lacions que a 

nosaltres ens tocarà dissenyar. Estem acostumats a veure un procés químic només com una cosa mecànica 

que sembla que treballa sola, sense adonar-nos que perquè aquests processos funcionin han de haver 

persones que el facin funcionar. 

Aquest projecte va dirigit a la seguretat de les persones que treballen en instal·lacions químiques de 

qualsevol tipus. Com que el camp de  l’industria química es molt ample, resulta difícil, en un únic PFC, fer 

una recopilació i avaluació de tots els riscos existents. Per això he decidit centrar el projecte en un procés 

determinat, la depuració d’aigües residuals. 

L’objectiu d’aquest PFC no es aprofundir en una depuradora com a procés industrial, sino que del que es 

tracta es de veure les condicions de seguretat que ofereix el lloc de treball. 

Només a l’any 2011 van morir tres persones a Catalunya durant la seva jornada laboral en una estació 

depuradora d’aigües residuals (EDAR). Es cert que en la majoria del casos, els accidents es produeixen per 

negligència del treballador, però també es cert que molts accidents es poden evitar fent un disseny molt més 

adient per a la seguretat de les persones que han de treballar en aquestes instal·lacions.  

S’ha de considerar que la prevenció de riscos laborals es una especialitat multidisciplinar i que comprèn 

aspectes químics, físics, psicosocials i ergonòmics.  

M’agradaria que aquest PFC serveixi perquè els futurs enginyers, de qualsevol especialitat, abans de 

dissenyar el projecte de qualsevol procés, tinguessin en compte els riscos que aquest procés produirà a la 

persona que li toqui treballar.    
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1.2. OBJECTIU 

 

Inspección de Trabajo expedienta una depuradora por 

incumplir normas de prevención 

La Vanguardia  

15 de julio de 2011 

 

El sindicato CC.OO. de aguas en Tarragona denuncia que la empresa XXXXXX no garantiza la protección frente a gases tóxicos a sus 

empleados 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa XXXXXXX, 

contratada por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para gestionar el servicio de la depuradora en La Bisbal del Penedès (Tarragona), 

por no garantizar "la aplicación y eficacia de un plan de prevención y de un adecuado sistema de prevención en la empresa" 

infringiendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Según la documentación del informe de la autoridad laboral a la que ha tenido acceso La Vanguardia.com, la empresa es una 

depuradora que se dedica al tratamiento de aguas residuales en la localidad de la Bisbal del Penedès. 

El expediente sancionador se ha abierto tras la denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras del sector del agua de 

Tarragona después de analizar durante meses cómo ha afectado la falta de una normativa de prevención de riesgos laborales en la 

depuradora de la Bisbal del Penedès y que ha causado enfermedades a varios empleados. 

En el informe de la Inspección de Trabajo se detalla que los inspectores analizaron "la planificación de la actividad preventiva, el 

procedimiento para preparar la disolución de polielectrolito y el protocolo de actuación en espacios confinados". 

La Inspección de Trabajo emitirá en los próximos meses las conclusiones del expediente sancionador y a partir del próximo septiembre 

volverá a convocarse el concurso público para decidir qué empresa gestiona esta planta depuradora. 

La depuradora de La Riera de La Bisbal del Penedès gestionada por la empresa XXXXXX bajo el régimen de explotación ha sido 

adjudicada tras concurso y la depuradora es propiedad de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 

Los portavoces sindicales de CC.OO. consultados por este diario aseguran que "la ACA como propietaria de la depuradora debe hacer 

cumplir el contrato de mantenimiento y de prevención de riesgos laborales a la empresa". 

"Una instalación que incumple la normativa de riesgos laborales con productos tóxicos en los espacios confinados que han perjudicado 

a un grupo de trabajadores no puede ver renovado su contrato de gestión y de mantenimiento cuando se convoque de nuevo el 

concurso después del verano", afirman a este diario fuentes sindicales. 
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Los sindicatos han denunciado ante la empresa y la autoridad laboral que el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos 

laborales por parte de la empresa que gestiona la depuradora en la Bisbal del Penedès ha provocado secuelas y problemas en el 

pulmón en uno de sus trabajadores, que está siendo tratado pero que no ha podido recibir la baja laboral. 

"A uno de los trabajadores, que actualmente padece problemas pulmonares debido a que hace meses le obligaban a entrar en un 

espacio confinado con gases tóxicos sin protección, está en tratamiento por estas deficiencias y esto motivó nuestra denuncia", 

prosiguen las fuentes sindicales. 

 

Els tècnics en prevenció de riscos laborals estan dividits en dos grups, els de nivell intermedi  i els de nivell 

superior. 

La gran majoria del tècnics de nivell superior son Enginyers Tècnics Industrials, convertint-se així en una de 

les sortides professionals de més demanda en l’actualitat per a un enginyer. 

Aquest PFC es un encàrrec d’una empresa que es dedica la explotació de una EDAR i ha rebut una sanció 

per part de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. 

Aquest encàrrec va dirigit a un enginyer tècnic amb nivell superior en PRL i consisteix en posar la 

instal·lació al dia en matèria de PRL. 

Per tal de poder complir amb la llei de prevenció de riscos laborals, s’han de realitzar les següents activitats: 

- Pla de prevenció. 

- Avaluació de riscos laborals. 

- Planificació de l’activitat preventiva. 

- Formació dels treballadors sobre els riscos existents  a la planta. 

- Mesures dels diferents contaminants. 

- Elaboració de procediments de treball per a operacions específiques que puguin representar un 

risc elevat. 

Com que la prevenció es una especialitat multidiscipinar, l’enginyer ha d’estudiar, abans de fer qualsevol 

document, com es el procés en el que haurà de treballar. Ja que no es poden conèixer tots els processos 

productius de les diferents industries, lo més normal es fer un estudi d’aquest procés i que sigui la mateixa 

empresa que li contracta la que li faciliti aquesta tasca. 

Per això anem a conèixer breument el procés de depuració d’aigües residuals. 
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2. RECONEIXEMENT DE L’ACTIVITAT LABORAL 
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2.1. BREU INTRODUCCIÓ AL PROCÉS D’UNA EDAR 

 

Com ja he comentat abans, no es objectiu d’aquest PFC entrar en una EDAR a nivell productiu. Però s’ha de 

fer una breu aturada per conèixer les principals parts d’una depuradora i així poder associar els riscos a una 

part determinada del procés. 

Val a dir també que no existeixen dues EDAR’s iguals per molt que la empresa que faci el disseny sigui la 

mateixa. Tot depèn de les característiques de l’emplaçament i de les necessitats de depuració, així com del 

pressupost. 

 

2.1.1. PROCÉS DE DEPURACIÓ DE L’AIGUA RESIDUAL 

Els efectes de la contaminació de l'aigua són tant evidents i han causat tants problemes que l'home hi ha 

buscat solucions des de fa molts anys. La solució l'ha trobada en la imitació de la naturalesa. Es tracta de 

posar a punt un sistema que sigui capaç de fer el que el riu realitza al llarg de quilòmetres: l'autodepuració. 

Una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) imita aquest procés d'autodepuració en un espai limitat i 

amb l'ajuda d'energia externa que serveix per insuflar aire (oxigen) als reactors i barrejar l'aigua i els fangs 

que contenen els bacteris. 

Una EDAR té com a objectiu que totes les aigües residuals i contaminades produïdes en un o més nuclis de 

població, acabin essent aigües netes o amb un grau de contaminació no perjudicial per al medi ambient que 

les rep. Els processos de depuració de l'aigua són diversos, però els més emprats són dos: biològic i 

fisicoquímic. 

 

2.1.2. QUÈ ES UNA EDAR? 

És una instal·lació on l'aigua bruta és sotmesa a un procés on, per combinació de diversos tractaments físics, 

químics i/o biològics, s'aconsegueix eliminar en primer lloc la matèria en suspensió, les substàncies 
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col·loïdals, i finalment les substàncies dissoltes. Hem de cercar un lloc adequat per instal·lar-la, normalment 

aigües avall de la població i propera al riu o al mar. 

 

 

 

 

Línia d'aigua: L'aigua bruta és abocada al clavegueram per zones urbanes i indústries. 

1-.L'aigua arriba a la depuradora a través d'un sistema de col·lectors. El tractament s'inicia al pou de gruixuts 

on s'extreuen, per mitjans mecànics, els elements de més pes i tamany. 

2-.Unes reixes de desbast retenen la brutícia sòlida més grossa; es tracta del desbast de gruixos. 

3-.Posteriorment l'aigua és impulsada a una cota que li permetrà circular pels diferents elements de la planta; 

és el bombament d'entrada. 

4-.El pretractament continua amb les reixes de fins on se separen les partícules petites. Aquest procés s'acaba 

amb el dessorrador-desgreixador, on es fan enfonsar les sorres i surar els greixos. 

5-.El pas següent consisteix en separar per mitjans físics els detritus (constituents de la matèria en 

suspensió), en el decantador primari, en el fons del qual es pretén que es dipositin, obtenint així els fangs 

primaris. En casos de contaminació industrials fortes s'afegeixen coagulants químics i es produeixen la 

floculació per tal d'afavorir la decantabilitat de la matèria en suspensió. 

6-.S'elimina la càrrega contaminant restant per mitjans biològics: determinades bactèries s'alimenten de la 

matèria orgànica tant dissolta com en suspensió. Per això necessitem un dipòsit anomenat reactor biològic i 

una aportació d'oxigen.  

7-.Des de l'edifici de bufadors s'aporta l'aire que conté l'oxigen que les bactèries necessiten per poder 

assimilar la matèria orgànica. 
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8-.Pel seu pes les bactèries es dipositen al fons del decantador secundari i així se separen de l'aigua obtenint 

els fangs secundaris. L'aigua ja neta torna a la natura i continua el seu cicle.  

 

Línia de fangs: Els fangs poden venir del tractament primari i del tractament secundari. 

1-.Els fangs decantats en el tractament primari són incorporats a la línia de fangs a través del bombament de 

fangs primaris. 

2-.De la mateixa manera, el bombament de fangs secundaris és a la capçalera de la línia de fangs. 

3-.El fang procedent dels decantadors és encara pràcticament líquid. El primer pas en el seu procés és un 

espessiment, que per un costat es tradueix en un nou decantador: l'espessidor de fangs primaris per gravetat. 

Una part dels fangs procedents dels decantadors secundaris, retorna a la línia d'aigua a capçalera del procés 

biològic. Així s'aconsegueix mantenir la concentració de bactèries. 

4-.Per l'altre costat, la resta dels fangs provinents del tractament biològic van a un espessidor de fangs 

secundaris per flotació. Aquí s'augmenta la concentració del fang. 

5-.Un cop el fang espessit, passa al digestor anaerobi on es redueix la matèria orgànica present. 

6-. La digestió anaeròbia ve acompanyada per un alliberament de gas metà que, en el cas de plantes grans és 

pot aprofitar com a font d'energia. Aquest gas s'acumula en el gasòmetre 

7-.En el cas que hi hagi excés de gas, en no poder alliberar-lo a l'atmosfera, disposarem d'una torxa que ens 

permetrà cremar-lo 

8-.El fang digerit passa al dipòsit d'emmagatzemament de fangs, on s'acumula per alimentar el procés de 

deshidratació. 

9-.A l'edifici de deshidratació de fangs, s'elimina la màxima part d'aigua possible, per tal de fer el fang 

menys voluminós i més econòmic de transportar. Hi ha procediments diversos: els principals són mitjançant 

filtres, banda, filtres premsa o centrífugues. 

10-.Un cop deshidratats, els fangs passen a una sitja des d'on són enviats al seu destí definitiu, agricultura, 

jardineria, construcció, ... 

Una vegada coneixem la teoria del procés podem entrar en matèria preventiva. Es realitzen diverses visites a 

la planta per tal de poder conèixer in situ les característiques particulars de cada lloc de treball. 
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3.  AVALUACIÓ DELS RISCOS I MESURES PREVENTIVES 
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3.1. RISCOS ESPECÍFICS DE L’EDAR  

Avui dia gairebé totes les EDAR son biològiques, per tant un dels factors de risc més important a tenir en 

compte serà el biològic. 

Com ja he dit abans, el risc dependrà de la zona de la depuradora on es trobi el treballador. A continuació es 

detalla un llistat amb els riscos més freqüents en funció de la zona de treball. 

 

3.1.1. SALA DE CONTROL 

En aquesta sala es porta el control automatitzat de la planta depuradora i l’operari realitza tasques de 

seguiment davant d’un ordinador. 

 

 

 

3.1.1.1. Riscos més freqüents: 
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- ADOPCIÓ DE POSTURES INERGONÒMIQUES: Un operari de planta pot passar 3 hores al dia de 

mitjana assegut en aquesta cadira. S’ha de tenir en compte que la cadira sigui ergonòmica i que el 

treballador hagi estat format en la correcta forma de seure. 

 

- FATIGA VISUAL: S’haurà de realitzar una mesura de la llum de manera que no sigui inferior a 500 

Lux. La distancia mínima des de l’ull a la pantalla son 40 cm. 

 

 

- CAIGUDES AL MATEIX NIVELL: S’ha de revisar que el terra no presenta desperfectes i que quan 

es mulli o caigui qualsevol producte al terra, es recull de seguida per evitar lliscaments. 

 

- INCENDI: La majoria d’accidents que passen en aquesta sala son incendis d’origen elèctric degut a 

una mala instal·lació elèctrica. S’ha de vigilar que es faci el manteniment preventiu dels aparells 

elèctrics i no sobrecarregar els endolls. 

 

 

3.1.2. LABORATORI 

Es realitzen petites tasques de control de pH i determinació de sòlids. L’operari de planta no passa mai més 

de 1 hora al dia. 
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3.1.2.1. Riscos més freqüents: 

 

- EXPOSICIÓ A SUSTANCIES NOCIVES/TÒXIQUES: Fer servir guants de seguretat contra risc 

químic/biològic, fer servir també ulleres de seguretat i mascareta de paper. El personal estarà format 

i informat sobre els riscos de la manipulació de mostres de laboratori. Tots el productes químics 

hauran de tenir les fitxes de dades de seguretat i s’hauran de seguir les seves indicacions. 

 

- TALLS AMB MATERIAL DE LABORATORI: El material de laboratori es manipularà amb molt 

de cura. Vigilar que la farmaciola estigui sempre al dia. 

 

 

- CREMADES AMB EL FORN: Tenir cura de no passar pel davant del forn quant aquest estigui en 

marxa. En la mesura de les possibilitats del laboratori, el forn no s’haurà de col·locar en una zona de 

pas.  
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3.1.3. PRETRACTAMENT 

En aquesta zona de la planta els operaris fan feines de desbast en reixes dels sòlids de gran tamany. Es una 

feina en la que acostumen a passar accidents degut a la mala manipulació d’aquest material. 

 

 

 

 

 

3.1.3.1. Riscos més freqüents: 
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- CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL: El risc de caigudes depèn de la zona de 

l’EDAR, en algunes zones el desnivell es molt poc, en altres pot arribar a ser una caiguda de més de 

3 metres. Quan el risc sigui important aquesta operació no podrà ser realitzada per un sol treballador. 

A més a més es col·locaran baranes a una alçada de 90 cm. amb llistó entremig i rodapeus.   Es 

senyalitzarà el risc de caiguda. 

 

- CAIGUDA D’OBJECTES EN MANIPULACIÓ: Es farà manteniment preventiu de la cullera 

bivalva que serveix per agafar els sòlids. Mai es podrà accedir a la zona de reixes amb la ma. S’ha de 

vigilar de no sobrepassar el pes màxim de la cullera. El personal  haurà de rebre formació sobre la 

manipulació de la cullera bivalva. 

 

 

- ATRAPAMENTS PER/ENTRE OBJECTES: La zona de tamisos i el canal desarenador i 

desgreixador es trobaran protegits. Cap part del cos podrà accedir a cap de les parts de tamisos. 

 

 

 

- EXPOSICIÓ A SUSTANCIES NOCIVES/TÒXIQUES: Abans d'entrar a la sala de pretractament es 

llegirà el display que es troba a l'entrada. 

o  Nivells de H2S: VLA màx 10ppm. Mai es treballarà per sobre dels 50ppm.  

o S'utilitzaran màscares A2B2E2K2 

 

Normalment els operaris es confien perquè l’àcid sulfhídric té una olor molt característica de ous 

podrits i es pensen que es fàcil de detectar només amb el nas. Però això no es cert, per sobre de 10 

ppm el sulfhídric satura la pituïtària, que es l’òrgan encarregat de transmetre la olor al cervell, i ja no 

rebem cap sensació d’aquesta olor tan característica. El resultat es un ofegament per manca 

d’oxigen, ja que el  H2S entra en el sistema respiratori i destrueix l’hemoglobina de la sang,  L’any 

2011 van morir així 2 operaris d’una planta depuradora a Lleida. 

 

- CONTACTES AMB SUSTANCIES CORROSIVES:  

 

- Tots els cubs de reactius es trobaran etiquetats convenientment, i es disposarà de la fitxa de 

seguretat dels mateixos. 

- Els dipòsits de capacitat> 1000L disposaran de cubetes de retenció. 

- Es disposaran de dutxes i renta-ulls a menys de 10m del lloc de treball.. 
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3.1.4. REACTOR BIOLÒGIC: 

 

No es considera una zona de treball pròpiament, tot i que els operaris poden accedir normalment a la presa de 

mostres i a la neteja puntual d’alguna petita reixa. També es pot accedir per motius de manteniment i/o 

reparació. 
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3.1.4.1. Riscos més freqüents: 

 

- CONTACTE AMB SUSTANCIES CORROSIVES:  Si en el reactor biològic, hi ha molta 

concentració de microorganismes, amb boirina inclosa, no s'accedirà a aquesta zona, tret que sigui 

estrictament necessari. En aquest cas, els treballadors portaran guants, ulleres i mascareta si fos 

necessari 

 

- ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES: Si per motius de manteniment s’hagués d’accedir a la 

maquinaria aquesta es desconnectarà i bloquejarà l'equip de treball i es senyalitzarà "Treballs de 

Manteniment". 

 

 

3.1.5. DECANTADORS 

 

L’accés als decantadors es puntual i es limita a la presa de mostres, manteniment i reparació i la 

neteja de les plaques metàl·liques per on bassa l’aigua decantada que acostuma a formar una 

pel·lícula d’algues que convé netejar amb aigua a pressió. 
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3.1.5.1. Riscos més freqüents: 

 

- CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL: En el descens a les arquetes, sempre hi haurà 

dos treballadors. S'obrirà l'arqueta i es mantindrà oberta durant 15 min. Es seguirà el procediment 
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d'espais confinats. El descens a les arqueta es realitzarà mitjançant arnès i amb l'ajuda d'un trípode 

recuperador. 

 

 

- OFEGAMENTS: La neteja dels decantadors es realitzarà sempre per l'exterior, i mai pujats al mur 

d'aquests. Es realitzarà amb un equip d'aigua a pressió. Aquesta operació es farà sempre amb armilla 

salvavides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6. SALA DESHIDRATACIÓ 

La feina principal que es fa en aquesta sala es la preparació del polielectrolit, aquest producte serveix per 

facilitar el secament dels fangs de la depuradora. Normalment la preparació es fa de forma manual,  el 

producte arriba en sacs de 25kg i s’ha de posar sobre una sitja que fa la mescla amb aigua que li arriba per un 

corrent. Aquesta operació s’ha de fer mitjançant medis auxiliars com ara polipasts o ponts grua. També es 

una zona molt susceptible de trobar H2S. 
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3.1.6.1. Riscos més freqüents: 

 

- CAIGUDA D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ: Tots els polipasts i ponts grua passaran les 

pertinents inspeccions. Mai s'abandonarà un equip d'elevació amb material suspès d'ell. 

 

- EXPOSICIÓ A SUSTANCIES NOCIVES/TÒXIQUES: Abans d'entrar a la sala de centrífugues es 

llegirà el display que es troba a l'entrada. 

o  Nivells de H2S: VLA màx 10ppm. Mai es treballarà per sobre dels 50ppm.  

o S'utilitzaran màscares A2B2E2K2 

 

- CONTACTE AMB SUSTANCIES CORROSIVES: Tots les sitges de preparació de polielectrolit 

estaran degudament senyalitzades i les fitxes de dades de seguretat del producte estaran a ma. Es 

faran servir ulleres i guants de seguretat. 

 

- SOROLL: Un dels problemes d’aquesta sala es el soroll que fan les bombes centrífugues. Tots els 

treballadors disposaran de protecció auditiva quan el nivell sobrepassi els 85 dBA. 
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3.1.7. TALLER 

Tots els operaris de plantes depuradores acostumen a fer una mica de tot, es a dir igual fan una mesura de pH 

que els hi toca fer una petita reparació d’un endoll. Per això acostumen a tenir un petit taller amb eines 

manuals i elèctriques bàsiques. S’ha de vigilar per que moltes vegades els treballadors no tenen la suficient 

preparació i/o formació i acostumen a passar accidents per culpa de no tenir experiència en determinades 

tasques. Han de tenir molt clar que ells no son operaris de manteniment, només fan petites intervencions 

tècniques. Quan es consideri una activitat de manteniment i/o reparació es trucarà a l’empresa especialitzada, 

que es farà càrrec de la situació. 

 

 

 

 

 

3.1.7.1. Riscos més freqüents: 

 

- CAIGUDES AL MATEIX NIVELL: Ordre i neteja. Es recolliran els abocaments d'olis. Les zones 

de pas es mantindran netes. Els bidons buits es separaran dels que estan plens, i se senyalitzaran. Els 

bidons plens es col·locaran sobre cubetes de retenció. 

 

- COPS/TALLS PER OBJECTES O EINES: Les eines s’utilitzaran només per allò que han estat 

dissenyades. Està totalment prohibit treballar amb eines en mal estat. El personal de taller estarà 
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suficientment capacitat per dur a terme les activitats pròpies del taller. S’haurà de disposar del equips 

de protecció adequats als riscos inherents de cada eina manual o elèctrica. 

 

- PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES: S'utilitzarà ulleres o pantalles de protecció 

durant la utilització de torns i esmoladores, així com guants de protecció 

 

 

- ATRAPAMENT PER LA MÀQUINA DE FOREDAR: La màquina de foradar es trobarà protegida 

mitjançant protecció fixa. 

 

- CONTACTES TÈRMICS: Utilitzar màscara de soldadura, guants, davantal i roba de màniga llarga 

durant les tasques de soldadura. 

 

 

-  CONTACTES AMB SUSTANCIES CORROSIVES: Els productes de jardineria, 

s'emmagatzemaran a part de les eines del taller, i en llocs ventilats i aclarits.  

 

A la zona de taller s’ha d’anar amb molt de cura, ja que estadísticament es el lloc on més freqüentment es pot 

produir un accident 

 

 

 

 

 

3.2. RISC BIOLÒGIC A UNA EDAR 

 

El punt més sensible d’una EDAR des de el punt de vista de la prevenció es el risc biològic que està 

directament lligat als agents patògens que transporten les aigües. 
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Senyal homologada de ris biològic. 

 

La seva naturalesa depèn de: 

- Les condicions climàtiques. 

- Nivell d'higiene de la planta i dels treballadors. 

- Malalties endèmiques. 

 El risc de contaminació biològica dependrà de: 

- El microorganisme sigui present a l'aigua en quantitats significatives. 

- El nivell de supervivència dins de l'entorn. 

- Graus d'exposició 

El risc d'infecció existeix si: 

- El treballador és receptiu. 

- El microorganisme troba una via d'entrada: 

o Cutània-mucosa. 

o Respiratòria. 

o Digestiva 

Tipus de microorganismes: 

- Bacteris 

- Virus. 

- Fongs. 

- Paràsits 

 

3.2.1. VIES D’ENTRADA DELS MICRORGANISMES AL COS HUMÀ 

 

3.2.1.1. Via Cutània-mucosa 
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-A través de ferides. 

-Directament, a través de la dermis. 

-A través de les mucoses conjuntives (ulls) 

 

3.2.1.2. Via respiratòria 

 

Els microorganismes han de complir una sèrie de requisits per poder entrar per via respiratòria: 

- Diàmetre de les microgotes: les que tenen un diàmetre <3 micres, no poden arribar als alvèols 

pulmonars, les de diàmetre> 3 micres, són captades per l'epiteli ciliat, evacuades cap a la regió 

aerodigestiva sent després deglutides. La contaminació, en aquest cas, passa a ser digestiva. 

- Les condicions meteorològiques locals, com ara la temperatura ambient, la humitat, la velocitat i 

direcció del vent, així com la insolació intervenen en la difusió de l'aerosol. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3. Via digestiva 

 

- A través de les mans directament (mans brutes portades a la boca) o indirectament (a través 

d'aliments i cigarrets), 

- De forma accidental per caiguda dins de l'aigua o projecció. 
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- També, com ja s'ha comentat, pot tenir lloc per la deglució d'agents patògens inicialment inhalats i 

secundàriament evacuats per la pel·lícula mucociliar cap a la regió aerodigestiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. TIPUS DE MICROORGANISMES 
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3.2.2.1. A- BACTERIS 
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El bacteri és un tipus de germen microscòpic (massa petit per veure-ho a simple vista). Hi ha diferents tipus 

de bacteri que poden emmalaltir o causar infecció a una persona. El bacteri viu en l'aigua, la terra o la 

brutícia, plantes, animals, o humans. Els humans neixen amb alguns bacteris en els seus cossos. El bacteri és 

unicel·lular. 

Malalties típiques causades per bacteris: 

Tuberculosi, pneumònia, infeccions gastrointestinals, legionel·la. 

Es combaten amb vacunes i antibiòtics 

 

3.2.2.2. B- VIRUS 

 

Tot i que pot sobreviure de forma extracel·lular, és un paràsit absolut perquè només és capaç de replicar-se 

en el si de cèl·lules vives específiques, però sense generar energia ni cap activitat metabòlica. Els 

components permanents dels virus són àcid nucleic (ADN o ARN, d'una o de dues cadenes) envoltat per una 

coberta proteica anomenada càpside. 

Malalties causades per virus: 

Herpes, Varicel·la, VIH, Grip, Hepatitis. 

Es combaten amb vacunes, aquells virus dels quals se sap la seva estructura. Sinó, es combaten amb fàrmacs 

(com la SIDA). 

 

3.2.2.3. C-FONGS 

 

Els fongs són organismes eucariòtics (amb cèl·lules nucleades) que realitzen una digestió externa dels seus 

aliments, secretant enzims, i absorbint després les molècules dissoltes resultants de la digestió, és a dir, que 

s'alimenten com les plantes, absorbint substàncies dissoltes, però a diferència d'aquelles els nutrients que 

prenen són orgànics. 

Els fongs són els descomposadors primaris de la matèria morta de plantes i d'animals en molts ecosistemes, i 

es veuen comunament en el pa vell 

Malalties causades per fongs: histoplasmosi, fongs a la planta dels peus. 
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3.2.2.4. D-PARÀSITS 

 

Un paràsit és aquell ésser viu que passa una part, o la totalitat de la seva vida, a l'interior o exterior d'un altre 

ésser viu de diferent espècie. Aquest altre ésser viu, rep el nom de hoste (de vegades, de forma confusa, 

hoste) a costa del qual es nodreix el paràsit, podent produir en alguns casos dany o lesions. 

Malalties causades per paràsits: Malaltia de Creutzfedt-Jakob (EEB), malària (paludisme, la transmeten els 

mosquits femella Anopheles), leishmaniosi (la transmeten els mosquits femella), per als gossos és mortal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. AGENTS BIOLÒGICS QUE ES TROBEN NORMALMENT A UNA EDAR 

 



 

 

32 
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La millor forma de combatre aquests virus es seguir aquestes mesures preventives: 

- Es definiran les regles d'utilització dels equips de protecció individual i especialment els de protecció 

respiratòria, prestant especial atenció a la gestió dels mateixos. 

- L'ús correcte de guants és indispensable, assegurant la seva impermeabilitat i evitant que es taqui 

l'interior dels mateixos. 

- Cal utilitzar botes impermeables i adequades. 

- La neteja i la desinfecció de les botes, guants i roba deu ser meticulosa. 

A més a més l’INSHT recomana la vacunació següent:  

- GRIP: La seva justificació seria doble: d'una banda, l'elevada incidència de la mateixa (és la segona 

causa d'incapacitat transitòria per malaltia comuna) i el gran nombre d'hores de treball perdudes per 

aquesta causa i, d'altra, l'exposició dels treballadors amb aigües residuals a nivells d'humitat elevats 
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- TÈTANUS: A l'inrevés del que passa amb la grip, el tètanus té una incidència molt baixa a Espanya, 

però, la seva alta taxa de letalitat aconsella la vacunació, sobretot en aquests treballadors on es poden 

produir ferides i solucions de continuïtat en la pell i contacte amb material contaminat. S'adquireix 

generalment per talls o penetració d'algun objecte de preferència com ara claus, hams, fulles 

rovellades etc.. 

 

- DIFTERIA: Aquesta vacuna té l'avantatge de poder ser subministrada amb la vacuna del tètanus. 

S'ha d'administrar almenys una vegada cada 10 anys. 

Hi ha dos tipus de diftèria, una al nas i gola, i l'altra a la pell. Els símptomes inclouen mal de coll, 

temperatura lleu, i glàndules limfàtiques augmentades o inflamades al coll. Es pot formar una 

membrana en la gola. Les lesions de la pell poden ser doloroses, inflades i enrogides. Una persona 

amb diftèria també pot no tenir símptomes. 

Els símptomes usualment apareixen de dos a cinc dies després del contagi, amb marge d'un a sis. 

 

- POLIOMIELITIS: D'una banda, en el 1% dels casos de poliomielitis, es produeix una lesió del 

sistema nerviós apareixent paràlisi i fins i tot portant a la mort. D'altra banda, la seva presència en les 

aigües residuals no és del tot infreqüent ja que l'únic reservori del virus (l'home) l'elimina per la 

femta. A més, la supervivència del virus en mitjans hídrics és certament elevada. Totes aquestes 

raons porten a la comunitat científica a recomanar la vacunació dels treballadors amb aigües 

residuals. 

El poliovirus pot atacar el sistema nerviós i destruir les cèl · lules nervioses encarregades del control 

dels músculs. Com a conseqüència, els músculs afectats deixen de complir la seva funció i es pot 

arribar a una paràlisi irreversible. En casos severs, la malaltia pot conduir a la mort. 

La poliomielitis afecta principalment a nens menors de tres anys, però pot donar-se en nens més 

grans i fins i tot en adults. 

 

- HEPATITIS A: L'hepatitis A (HAV) és la menys severa ja que no causa una malaltia de durada 

prolongada, aquesta es pot contreure en beure aigua o ingerir menjars contaminades amb el virus i 

actualment hi ha una vacuna contra aquesta malaltia 

 

- LEPTOSPIROSI: La malaltia causa una forta icterícia, mal de cap, calfreds, anèmia i de vegades 

erupció, el període d'incubació de la malaltia és de 10 dies, podent ser de 4 a 19 dies. Els seus 

símptomes són similars als de la grip. El tractament de la malaltia també passa per l'aplicació 

d'antibiòtics com tetraciclina, eritromicina, penicil·lina o estreptomicina, encara que pot requerir 

tractaments més severs i perllongats causa del seu lent creixement i la seva localització protegida 

 



 

 

35 

 

- FEBRE TIFOIDEA: L'eficàcia de la vacuna contra la febre tifoide no és molt elevada existint 

tractament antibiòtic eficaç. La decisió de procedir a la immunització dels treballadors d'aigües 

residuals d'una empresa o zona determinada hauria d'estar lligada a patologies observades en anys 

anteriors oa un augment de la incidència d'aquesta. El mecanisme de contagi és fecal-oral, a través 

d'aigua i d'aliments contaminats amb dejeccions. En el període d'incubació, que dura de 10 a 15 dies, 

s'aprecien trastorns de l'estat general, una fase de bacterièmia amb febre que augmenta 

progressivament fins a aconseguir 39-40 º C i diarrea. 

 

- HEPATITIS B: La vacunació  dels treballadors és aconsellable, no en virtut de la presència del virus 

en les aigües residuals sinó per l'existència del risc de contacte amb objectes potencialment 

contaminats com xeringues abandonades, preservatius o compreses. 

L'hepatitis B (HBV) pot ser perillosa ja que pot causar una malaltia crònica o de llarga durada i 

transmetre a altres persones. Si no se li tracta de manera oportuna pot causar cirrosi (la degeneració  

del fetge). És important realitzar anàlisis de sang específics per a hepatitis B per determinar la 

gravetat, la possibilitat contagi a tercers i la possible immunitat. Actualment hi ha diversos 

medicaments per combatre l'hepatitis HBV.  
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3.3. RISC QUÍMIC A UNA EDAR 

 

Els principals elements químics perillosos a una EDAR son 2, l’àcid sulfhídric i el metà. 

 

3.3.1. ÀCID SULFHÍDRIC 

 

L'àcid sulfhídric ocorre naturalment en el petroli cru, gas natural, gasos volcànics i fonts d'aigües termals. 

També pot ocórrer com a resultat de la degradació bacteriana de matèria orgànica en condicions 

anaeròbiques. L'àcid sulfhídric (H2S) és un gas inflamable, incolor amb una olor característica a ous podrits. 

Se li coneix comunament com àcid hidrosulfúric o gas de claveguera. La gent pot detectar la seva olor a 

nivells molt baixos. 

 

 

L'exposició a nivells baixos d'àcid sulfhídric pot produir irritació dels ulls, el nas o la gola. També pot 

provocar dificultats respiratòries en persones asmàtiques. Exposicions breus a concentracions altes d'àcid 

sulfhídric (majors de 500 ppm) pot causar pèrdua del coneixement i possiblement la mort. En la majoria dels 

casos, les persones que perden el coneixement semblen recuperar-se sense patir altres efectes. No obstant 

això, algunes persones semblen patir efectes permanents a llarg termini com ara mal de cap, poca capacitat 

per a concentrar-se, mala memòria i mala funció motora. No s'han detectat efectes a la salut en persones 

exposades a l'àcid sulfhídric en les concentracions que es troben típicament en l'ambient (,00011-0,00033 

ppm). 

Com la densitat del sulfhídric és més gran que la de l'aire, se sol acumular en llocs baixos com pous, fosses 

de fangs, clavegueres, etc. on pot causar víctimes. Sovint es produeixen diversos afectats - una primera 

víctima cau inconscient i després són afectats també tots els altres que van en el seu rescat sense l'equip de 

protecció necessari. El sulfhídric sembla actuar sobre tot sobre els centres metàl·lics dels enzims, bloquejant 
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i impedint d'aquesta manera el seu funcionament. Es recomana portar l'afectat el més ràpidament possible a 

l'aire fresc i aplicar oxigen pur. 

 

 

3.3.1.1. MESURES PREVENTIVES 

 

- A l'hora de penetrar en espais confinats, clavegueres, fosses de fangs, etc. s'haurà de realitzar un 

mesurament previ a l'entrada a la zona de treball. 

 - Mai ha de treballar una persona sola, es formaran equips de treball de 2 persones com a mínim. 

 - Les persones que tinguin timpans perforats no hauran exposar-se al H2S ni a cap altre gas tòxic en 

concentracions que requereixin l'ús de proteccions respiratòries. 

 - El H2S reacciona amb ferro i acer per formar sulfur de ferro, això allibera calor per encendre vapors 

inflamables. 

 - El H2S en presència d'aire forma barreges explosives per tant no es provocarà espurnes, fregaments entre 

metalls o materials que provoquin calor 

 - Totes les persones que treballen en llocs on pugui haver-hi contaminació, rebrà una instrucció detallada 

sobre les precaucions que s'han d'adoptar previ als accidents i fatalitats. 
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 - Totes les persones que treballen en l'àrea afectada, rebran instruccions sobre els mètodes de RCP i primers 

auxilis en general. 

 

 

3.3.2. METÀ 

 

Aquest gas s’acumula als digestors de fangs de les depuradores. El metà no és tòxic. El seu principal perill 

per a la salut són les cremades que pot provocar si entra en ignició. És altament inflamable i pot formar 

barreges explosives amb l'aire. El metà reacciona violentament amb oxidants, halògens i alguns compostos 

halogenats. El metà és també un asfixiant i pot desplaçar a l'oxigen en un espai tancat. L'asfíxia pot 

sobrevenir si la concentració d'oxigen es redueix per sota del 19,5% per desplaçament. Les concentracions a 

les quals es formen les barreres explosives o inflamables són molt més petites que les concentracions en les 

quals el risc d'asfíxia és significatiu. Si hi ha estructures construïdes sobre oa prop d'abocadors, el metà 

desprès pot penetrar a l'interior dels edificis i exposar als ocupants a nivells significatius de metà. 

El perill d'asfíxia o toxicitat del metà es pot resoldre mitjançant ventilació natural, detectors de gas i 

procediments per entrar en llocs de risc (detector portàtil, equip autònom de respiració, etc.). 
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3.4. ESPAIS CONFINATS 

 

Es considera un espai confinat aquell on l’accés es difícil, no disposa de ventilació natural i poden acumular-

se gasos tòxics o inflamables, o tenir una atmosfera deficient en oxigen. 

 

3.4.1. RISCOS 

 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Intoxicació per la concentració de fums, vapors, gasos o pols tòxics. 

La concentració en aire de productes tòxics per sobre de determinats límits d'exposició pot produir 

intoxicacions agudes o malalties. Les substàncies tòxiques en un recinte confinat poden ser gasos,vapors o 

pols fina en suspensió en l'aire. Al costat del risc d'intoxicació es poden incloure les atmosferes irritants i 

corrosives com en el cas del clor, àcid clorhídric, amoníac, etc. 

L'aparició d'una atmosfera tòxica pot tenir orígens diversos, ja sigui per existir el contaminant o per generar 

aquest en realitzar el treball en l'espai confinat. 

La intoxicació en aquesta classe de treballs sol ser aguda ja que la concentració que la produeix és alta. Si la 

concentració és baixa les conseqüències són difícils de detectar a causa de la durada limitada d'aquest tipus 

de treballs. Si són repetitius poden donar lloc a malalties professionals. 

Només per a algunes substàncies com el CO2, SH2, Cl2, NH3 es coneixen les concentracions que 

produeixen efectes letals i danys funcionals a òrgans d'éssers humans 

Per a la majoria de substàncies tòxiques es desconeixen les concentracions límit que generen danys aguts en 

persones. 

També s’ha de destacar la perillositat d'aquells contaminants com el monòxid de carboni (CO) que no és 

detectable olfactivament i que es desprèn en recintes en què s'hagin produït processos de combustió 

incompleta. 

La presència de gas sulfhídric es deu, generalment, a la reacció de sulfurs amb àcids, típic de dipòsits o 

cisternes que continguin restes sulfurats amb productes àcids. 

"En els treballs de neteja i desinfecció d'aljubs pot passar un alliberament de gas clor per reacció de 

qualsevol àcid amb hipoclorit sòdic ". 

- Asfíxia - falta d'O2 o desplaçament d'aquest per altres gasos. 
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L'aire conté un 21% d'oxigen. Si aquest es redueix es produeixen símptomes d'asfíxia que es van agreujant 

conforme disminueix aquest percentatge. L'asfíxia és conseqüència de la manca d'oxigen i aquesta és 

ocasionada bàsicament quan es produeix un consum d'oxigen o un desplaçament d'aquest per altres gasos. 

En la següent taula s'indica la relació entre les concentracions d'oxigen, el temps d'exposició i les 

conseqüències 

 

 

 

 

En el cas de fosses sèptiques, pot ocórrer un desplaçament de l'oxigen a causa d'un despreniment de metà 

(CH4), producte d'una fermentació orgànica anaeròbica (en absència d'oxigen). 

 

- Cops / Xocs amb parets, canonades, vàlvules, etc., A causa de l'escassetat d'espai. 

 - Risc d'incendi i explosió. 

 En un recinte confinat es pot crear amb extraordinària facilitat una atmosfera inflamable. El fet de formar-se 

una atmosfera inflamable pot ser degut a moltes causes, com evaporació de dissolvents de pintura, restes de 
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líquids inflamables, reaccions químiques, moviment de gra de cereals, pinsos, etc., sempre que hi hagi gas, 

vapor o pols combustible a l'ambient i la seva concentració estigui compresa entre els seus límits 

d'inflamabilitat. 

 - Risc elèctric si les parets són metàl·liques o per treballar en ambients humits. 

3.4.2. MESURES PREVENTIVES 

 

Abans de procedir a la realització de treballs en espais confinats, ha d'haver un procediment de treball segur, 

així com un Permís d'autorització d'entrada al recinte, ambdós redactats per escrit i signats pels responsables 

de producció i manteniment de l'empresa, on es regulin les actuacions concretes a seguir pel personal durant 

la seva actuació a l'interior de l'espai. 

 Aquest procediment de treball ha de preveure, en particular, els següents aspectes: 

•  Mitjans d'accés al recinte. 

• Verificació prèvia de l'atmosfera interior, per personal qualificat, que ha de comprovar, amb els 

aparells adequats, l'absència de substàncies tòxiques o inflamables i l'existència d'oxigen suficient a 

l'interior del recinte (si no és factible mantenir un percentatge d'oxigen superior a 20,5% amb 

aportació d'aire fresc, s'han d'utilitzar equips respiratoris semiautònoms o autònoms, segons el cas). 

En aquest sentit, caldrà estudiar la possibilitat que hi hagi un despreniment de gas metà (CH4), en el 

procés de fermentació anaeròbica (fosses sèptiques), que pugui causar un consum d'oxigen o un 

desplaçament d'aquest. 

Els mesuraments s'han de fer prèviament a la realització dels treballs i de forma continuada mentre 

es realitzin aquests i sigui susceptible de produir-se variacions de l'atmosfera interior. 

Els equips de mesurament normalment empleats són de lectura directa i permeten conèixer in situ 

les característiques de l'ambient interior. 

 

• Mesures preventives a adoptar durant el treball: ventilació (forçada, ja que la natural és insuficient), 

control continuat de l'atmosfera interior, il·luminació, etc. 
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La ventilació és una de les mesures preventives fonamentals per assegurar la innocuïtat de la 

atmosfera interior, tant prèvia a la realització dels treballs cas de trobar l'ambient contaminat o 

irrespirable o durant els treballs per requerir una renovació continuada de l'ambient interior. 

Generalment la ventilació natural és insuficient i cal recórrer a ventilació forçada. El cabal d’aire a 

aportar i la forma d'efectuar tal aportació amb la conseqüent renovació total de l'atmosfera interior 

està en funció de les característiques de l'espai, del tipus de contaminant i del nivell de contaminació 

existent, el que haurà de ser determinat en cada cas establint el procediment de ventilació adequat. 

Així, per exemple, quan es tracti d'extreure gasos de major densitat que la de l'aire serà recomanable 

introduir el tub d'extracció fins al fons del recinte possibilitant que la boca d’entrada d’aquest sigui 

l'entrada natural de l'aire En canvi si es tracta de substàncies de densitat similar o inferior a la de 

l'aire serà recomanable insuflar aire al fons del recinte facilitant la sortida d’aire per la part superior.  

 

 

 

Els circuits de ventilació (bufat i extracció) han de ser acuradament estudiats perquè el escombrat i 

renovació de l'aire sigui correcte. 

Quan sigui factible la generació de substàncies perilloses durant la realització dels treballs a 

l’interior, l'eliminació dels contaminants es realitzarà mitjançant extracció localitzada o per difusió. 

La primera es farà servir cada vegada que hi hagi fonts puntuals de contaminació (ex. fums de 

soldadura). 
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• Equips de protecció personal a emprar (roba impermeable, botes, guants, calçat aïllant, protecció 

respiratòria, etc.). 

 • Equips de treball a utilitzar (material elèctric, sistema d'il·luminació adequat i protegit entre 

d'altres - llums portàtils amb tensions mínimes de seguretat i protecció antideflagrant). 

 • Vigilància i control de l'operació des de l'exterior.  

Es requereix un control total des de l'exterior de les operacions, especialment el control de 

l'atmosfera interior quan això sigui convenient i assegurar la possibilitat de rescat. 

La persona que romandrà a l'exterior ha d'estar perfectament instruïda per mantenir contacte continu 

visual o per un altre mitjà de comunicació eficaç amb el treballador que ocupi l'espai interior. 

Aquesta persona té la responsabilitat d'actuar en casos d'emergència i avisar tan aviat adverteixi 

alguna cosa anormal. El personal de l'interior estarà subjecte amb corda de seguretat i arnès, des de 

l'exterior, en on es disposarà de mitjans de subjecció i rescat adequats, així com equips de protecció 

respiratòria davant d'emergències i elements de primera intervenció contra el foc si és necessari. 

 

Mentre es realitzin els treballs a l'interior, s'ha d'assegurar que aquests estaran totalment aïllats i bloquejats 

davant dos tipus de riscos: el subministrament energètic intempestiu, amb la consegüent posada en marxa 

d'elements mecànics o la possible posada en tensió elèctrica, i l'aportació de substàncies contaminants per 

pèrdues o fuites en les conduccions o canonades connectades al recinte de treball o bé per una possible 

obertura de vàlvules. 
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Els treballadors que van a desenvolupar els treballs a l'interior dels espais confinats hauran de ser formats, 

perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte confinat i la gravetat dels riscos existents, i 

ensinistrats en els procediments de treball, les precaucions necessàries a adoptar davant els riscos detectats, 

l’ús dels equips de protecció , els procediments de rescat i els sistemes de comunicació entre interior i 

exterior. 

La autorització d'entrada al recinte tindran validesa únicament per a una jornada de treball. 

 

3.4.3. ALTRES MESURES 

 

No anar mai una sola persona, la operació  ha de ser controlada des de l'exterior. 

No entrar en els espais confinats sense la autorització  previa. 

S'ha de complir amb la normativa sobre procediments de treball. 

El treballador hauran  d’haver rebut prèviament la formació  i l'ensinistrament adequat per realitzar aquestes 

operacions. 

Equipar-se amb el mitjà adequat per a l'accés al recinte: escales, plataformes, ... 

Ventilació adequada, control continu de la atmosfera interior. Mesura fonamental per assegurar la innocuïtat 

de la atmosfera interior, tant prèvia a la realització dels treballs cas de trobar l'ambient contaminat o 

irrespirable o durant els treballs per requerir una renovació continuada de l'ambient interior. 

Els equips elèctrics de treball a utilitzar seran adequats, revisats i protegits. 

Anar equipats amb les proteccions adequades a la classe de treball que es realitzarà dins el recinte: roba 

impermeable, casc, ulleres, guants, calçat aïllant, protecció núm respiratòria si fos necessària. 

Si l'alçada ho requereix portar arnés i corda de seguretat. 

Si cal llum, només s'utilitzarà  làmpades portàtils amb tensions mínimes de seguretat. 
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4. MARC LEGAL DE LA PREVENCIÓ 
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4.1. LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. MARC NORMATIU. 

 

Des de el 8 de novembre de 1995 existeix la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, més coneguda com 

a Llei 31/95. Aquesta llei es la transposició de la de la Directiva Marc 89/391/CE. Aquesta directiva obligava 

a tots el països membres de la UE a elaborar una llei de prevenció de riscos laborals que fos capaç de garantir 

la seguretat i salut dels treballadors independentment del tipus de feina que realitzi. Només estan exclosos 

d’aquesta llei les forces d’ordre públic. 

Espanya va tardar 6 anys per elaborar aquesta llei, fet que ens fa estar a la cua de la UE en quant a 

sinistralitat laboral es refereix.   

L’esperit d’aquesta llei 31/95 queda reflectit en el seu article 15, “Principios de la Acción Preventiva”: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a los siguientes 

principios generales: 

a. Evitar los riesgos. 

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c. Combatir los riesgos en su origen. 

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 

del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 

en el trabajo. 

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 

pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 

implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 

riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 

seguras. 
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista 

en la prestación de su trabajo personal. 

Aquest article fa directament responsable a l’empresari de la eliminació dels riscos que es poden derivar de 

la activitat laboral de la seva empresa. 

Lògicament no tots els riscos es poden eliminar tal i com demana l’apartat 1.a, existeixen riscos que son 

inherents al treball. Per exemple no es pot evitar la presencia de sulfhídric en una depuradora. 

Per això l’apartat 1.b demana que els riscos que no es poden evitar s’han d’avaluar i prendre mesures 

preventives que garanteixin la seguretat dels treballadors. Per exemple en el cas del sulfhídric s’han de 

prendre mesures com ara: 

- Una correcta ventilació de la zona on es detecta aquest gas. 

- Instal·lació de detectors de H2S. 

- Equips de protecció individual. 

- Formació i informació als treballadors sobre els riscos que comporta la inhalació d’aquest gas. 

- Senyalització de les zones susceptibles de trobar aquest contaminant.  

Aquesta llei es molt genèrica i per si sola no es suficient per donar abast a tots els àmbits laborals. Per això es 

creen els Reials Decrets (RD) que poden aprofundir en matèries especifiques concretes, convertint-se en la 

actualitat en la normativa de referencia de qualsevol activitat professional. 

En concret per a l’activitat laboral a una EDAR existeixen els següents RD: 

-Real Decreto 330/1997 de 7 de Marzo, por el que se establece el certificado de profesionalidad de 

la ocupación de operador de estaciones depuradoras de aguas residuales. 

-Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

També l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), que es la màxima institució en 

matèria de prevenció de riscos laborals a Espanya, edita i actualitza les Notes Tècniques de prevenció, que 

son procediments per poder dur a terme de forma segura totes les activitats laborals. En concret per treballar 

a una EDAR tenim:  

-NTP-128  Estaciones depuradoras de aguas residuales. Riesgos específicos. 

-NTP-473  Estaciones depuradoras de aguas residuales. Riesgo biológico 
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5. ACTUACIÓ PREVENTIVA I ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
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5.1. Pla de prevenció 

 

Constitueix la principal eina per a gestionar la prevenció dins d’una empresa, en aquest document es detalla 

entre d’altres les característiques de l’empresa, nombre de treballadors, política de prevenció, accions 

preventives i el compromís de respectar la llei de prevenció de riscos laborals i vetllar per la seguretat i salut 

dels treballadors. 

 

A continuació es detalla el contingut del pla de prevenció: 

 

5.1.1. IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA 

 

NOM: Empresa PFC, SAU 

UBICACIÓ:  EDAR La Riera de la Bisbal, Camí de l’Albornar S/N Santa Oliva 43710 Tarragona. 

 

 

TREBALLADORS: A continuació es detalla la relació de treballadors i el lloc de treball que ocupa dins de 

l’EDAR. 

 

- 1 Cap de planta. 

- 3 Oficials de torn, 1 per cada torn (matí, tarda i nit) 

- 5 Operaris de planta. 

 

5.1.2. OBJECTIU 

 

El Pla de Prevenció de Riscos Laborals, és l'eina a través de la qual l'empresa ha d'integrar l'activitat 

preventiva en el seu sistema general de gestió, comprenent tant al conjunt de les activitats com a tots els seus 

nivells jeràrquics. 

 



 

 

50 

 

Una vegada  acceptat el Pla de Prevenció s’hauran de portar a terme les mesures contemplades. 

 

 

5.1.3. ACTIVITAT  EMPRESARIAL DE L’EMPRESA 

 

L’empresa es dedica a la explotació de plantes depuradores d’aigües residuals. Actualment compta amb 28 

EDAR’s distribuïdes per tota Catalunya. 

 

 

5.1.4.  POLÍTCA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

La política de prevenció de riscos laborals constitueix la declaració de principis i compromisos, així com els 

valors que han de dirigir l'acció preventiva a la integració d'aquesta en el conjunt d'activitats i nivells 

jeràrquics de l'empresa. 

 

Aquesta política ha d'estar signada pel gerent i ser difosa a tota l'organització amb la finalitat que tots els 

empleats la coneguin, entenguin i actuïn d'acord amb aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓ 

 

Empresa PFC SAU adopta el compromís d'aconseguir per als seus treballadors un 
nivell adequat de seguretat en el treball sense menyscapte de salut com a 
conseqüència d'aquest treball. Igualment pretén preservar la propietat i els 
processos davant possibles pèrdues. 

 
Per portar a la pràctica aquest compromís s'han d'adoptar les mesures necessàries 
perquè les condicions de seguretat en els llocs de treball compleixin amb les normes 
establertes en la legislació i amb les pràctiques acceptades en la indústria. 
 
Es mantindrà una atenció continuada a la identificació i eliminació de perills que 
puguin ocasionar lesions i malalties als empleats, incendis, pèrdues a la propietat o 
als processos. 

 
Empresa PFC SAU reconeix que el millor sistema per sustentar l'esforç preventiu és 
concebre la prevenció com una cosa intrínseca i inherent a totes les modalitats de 
treball. S'assignaran les responsabilitats en matèria preventiva de forma directa 
sobre les competències que cada un tingui assignades en el desenvolupament del 
seu treball, de manera que s'aconsegueixi la integració de la prevenció en el conjunt 
d'activitats de l'empresa i en tots nivells jeràrquics: des els nivells de gerència més 
alts fins arribar a tots els treballadors. 

 
Els diferents nivells de la gerència gestionaran la seguretat i salut de forma 
professional, aplicant les funcions pròpies de la seva responsabilitat (planificació, 
organització, direcció i control) per a l'administració de les activitats preventives que 
s’estableixin. Inclouran la prevenció en totes les activitats realitzades o ordenades i 
en totes les decisions que adoptin, i la integraran en les decisions sobre els 
processos tècnics, l'organització en el treball i les condicions de la seva prestació. 

 
L'empresa diposita la confiança en tots els empleats per a la consecució del que s'ha 
exposat, en benefici de la prevenció que és una necessitat per a tots 
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5.1.5. OBJECTIUS PREVENTIUS 

 

Els objectius preventius han d'estar dirigits a millorar les condicions de treball i millorar el nivell de 

protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, promovent una millora contínua que tendeixi a disminuir 

la sinistralitat i en general les fallades i errors que limiten l'eficiència de l'activitat productiva. 

 

La determinació d'objectius s'ha de realitzar a partir de l'estudi i anàlisi de la situació actual de l'empresa, per 

tal de prioritzar i optimitzar l'assignació dels recursos i esforços. Els objectius han de ser assolibles i 

mesurables, indicant els responsables i terminis per dur-los a terme. 

 

Els objectius en matèria de prevenció de riscos laborals, definits per la direcció de l'empresa, s'han d'integrar 

a la seva política estratègica juntament amb els altres objectius empresarials. En coherència amb aquests 

objectius, les diferents unitats d'establir objectius específics anuals. S'efectuarà un seguiment del compliment 

dels objectius establerts, així com de les accions portades a terme per al seu èxit. 

 

 

5.1.6. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 

ACTIVITATS PREVENTIVES 

 

5.1.6.1. FUNCIONS I RESPONSABILITATS 

 

Empresari 

 

-Elaborar una política general de seguretat i salut. Establir els mitjans per assegurar que sigui 

distribuïda, entesa, aplicada i mantinguda al dia per tots els membres de l'organització. 

- Incloure la prevenció de riscos en totes les reunions generals. 

-Considerar el rendiment en prevenció com a elements importants en valorar el personal per a la seva 

promoció. 

-Complir i fer complir les disposicions legals d'aplicació, així com les normes, instruccions i 

procediments interns que l'empresa hagi establert. 

-Col·laborar amb el treballador per aconseguir els objectius proposats en prevenció. 

-Dur a terme revisions periòdiques completes del Pla de Prevenció. 

-Totes aquelles responsabilitats que s'assenyalen específicament en cada un dels procediments a què 

fa referència el present Pla de Prevenció. 
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Comandaments intermedis 

 

-Conèixer i informar dels riscos que suposa la realització del treball que es desenvolupa en l'àrea de 

la seva competència i responsabilitat, així com de les mesures de prevenció i protecció que s'han 

d'adoptar. 

-Assegurar-se que els treballadors sota la seva responsabilitat disposen de tots els mitjans i equips 

necessaris, i que les condicions de treball són segures. 

-Detectar les possibles necessitats de formació del seu personal en aquesta matèria, proposant i 

planificant accions concretes. 

-Vetllar i exigir que tots els treballs es realitzin seguint les mesures de prevenció i protecció 

establertes i d'acord amb el bon criteri professional. 

-Participar en totes les activitats preventives que es duen a terme relacionades amb el seu àmbit 

d'actuació. 

-Suspendre qualsevol activitat que suposi un risc greu i imminent que ell mateix no pugui esmenar, i 

informar-ne a la persona responsable perquè prengui les mesures més adequades per a la prevenció i 

protecció dels treballadors. 

-Dur a terme visites de seguretat periòdiques per inspeccionar les àrees de treball. 

-Totes aquelles responsabilitats que s'assenyalen específicament en cada un dels procediments a què 

fa referència el present Pla de Prevenció. 

 

Tots els empleats 

 

-Complir les normes establertes a l'empresa, les instruccions rebudes dels superiors jeràrquics i els 

senyals existents. Preguntar al personal responsable en cas de dubtes sobre el contingut o forma 

d'aplicació de les normes i instruccions, o sobre qualsevol dubte relatiu a la manera de fer la seva 

feina. 

-Adoptar totes les mesures de prevenció pròpies de la professió o ofici exercit. 

-Informar immediatament el superior jeràrquic directe i al personal amb funcions específiques en 

prevenció sobre qualsevol condició o pràctica que pugui suposar un perill per a la seguretat i salut 

dels empleats. 

-Utilitzar els equips adequats al treball que es realitza tenint en compte el risc existent, usar-los de 

forma segura, i mantenir-los en bon estat de conservació. 

-Mantenir les àrees de treball netes i ordenades. Col · locar el que s'utilitza en el lloc adequat. 

-Notificar al superior jeràrquic directe i al personal amb funcions específiques en prevenció sobre 

l'ocurrència d'accidents i incidents potencialment perillosos. 
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-Utilitzar i ajustar, alterar o reparar l'equip només si està autoritzat. 

- No anul·lar, utilitzar correctament i conservar en bon estat els equips i dispositius de seguretat, en 

particular els de protecció individual. 

- Cooperar amb l'empresa en les activitats destinades a la prevenció de riscos laborals. 

-Cooperar en les tasques d'extinció d'incendis, evacuació en cas d'emergència i salvament de les 

víctimes en cas d'accident. 

-Totes aquelles responsabilitats que s'assenyalen específicament en cada un dels procediments a què 

fa referència el present Pla de Prevenció. 

 

 

5.1.6.2. PRESENCIA DEL RECURSOS PREVENTIUS 

 

La presència al centre de treball dels recursos preventius és necessària en els següents supòsits: 

 

 a) "Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin necessari el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball." 

 

 b) "Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos 

o amb riscos especials:" 

 

1r-.) Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de 

treball. 

 

 2n-.) Feines amb risc de soterrament o enfonsament 

 

3r-.) Activitats en què es facin servir màquines que no disposin de declaració CE de 

conformitat perquè la seva data de comercialització anterior a l'exigència d'aquesta 

declaració amb caràcter obligatori, que siguin del mateix tipus que aquelles per a les quals la 

normativa sobre comercialització de màquines requereix la intervenció d'un organisme 

notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del treballador no estigui prou 

garantida tot i haver-se adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació. 
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 c) "Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixen a causa de les condicions de treball 

detectades." 

 

Com a mínim el Cap de Planta serà recurs preventiu i no es podrà realitzar cap feina descrita en aquest 

apartat sense la seva presencia i autorització. 

 

5.1.7. AVALUACIONS DE SEGUIMENT I CONTROL 

 

5.1.7.1. NOTIFICACIÓ I REGISTRE DELS ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 

PROFESSIONALS 

 

- Notificació oficial dels accidents de treball. 

 

Els accidents de treball s'han de notificar als òrgans competents a través del Sistema de Declaració de 

Treballadors Accidentats (Delt@), accessible des de l'adreça electrònica https://www.delta.mtas.es 

 

Els documents a emplenar són els següents: 

 

- Part d'accident de treball: per notificar els accidents de treball ocorreguts amb baixa mèdica. El 

termini màxim per a la notificació és de cinc dies hàbils, comptats des de la data en què es produeixi 

l'accident o des de la data de la baixa mèdica. 

 

- Relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica: per notificar els accidents de treball 

que no han ocasionat baixa. Notificació mensual. 

 

A més, els accidents ocorreguts en el centre de treball o per desplaçament en jornada de treball que ocasionin 

mort o siguin greus o molt greus, o accidents ocorreguts en el centre de treball que afectin més de quatre 

treballadors, s'han de comunicar a l'autoritat laboral, en el termini màxim de 24 hores, pel sistema Delt@ 

(comunicació urgent d'accident de treball), per telegrama o un altre mitjà de comunicació anàleg. 

 

 

- Notificació oficial de les malalties professionals 
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La qualificació de les malalties com a professionals correspon a les entitats gestores: Institut Nacional de la 

Seguretat Social o Institut Social de la Marina. 

 

L'obligació d'elaborar i tramitar el comunicat de malaltia professional correspon a l'entitat gestora o a la 

mútua d'accidents de treball i malalties professionals que assumeix la protecció de les contingències 

professionals. 

 

L'empresa ha de facilitar a l'entitat gestora o a la mútua d'accidents de treball la informació que estigui en 

poder i li sigui requerida per a l'elaboració del comunicat de malaltia professional. 

 

- Notificació interna dels accidents 

 

La notificació interna d'accidents consisteix en comunicar de forma precisa, dins l'àmbit de l'empresa, 

l'ocurrència d'un accident. La seva importància radica que possibilita la investigació de l'accident. S'ha 

d'informar el moment d'ocurrència, lloc i conseqüències de les pèrdues. 

 

S'ha de mantenir un registre de tots els accidents de treball i malalties professionals ocorreguts. 

 

5.1.7.2. INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS I MALALTIES PROFESSIONALS 

 

La investigació dels accidents i de les malalties professionals consisteix en l'anàlisi dels fets que han produït 

un dany per a la salut dels treballadors per tal de determinar el conjunt de causes concurrents i establir les 

mesures de correcció aplicables per evitar la seva repetició. 

 

Quan es produeixi una lesió o malaltia professional o apareguin indicis que les mesures de prevenció són 

insuficients s'ha de dur a terme una investigació i redactar un informe per al seu registre. 

 

En la realització de les investigacions dels accidents i malalties professionals han de participar des de l'inici 

dels comandaments dels empleats, que han de treballar en la identificació de les causes dels danys a la salut i 

en la proposta i adopció de les mesures de prevenció. 

 

Per a la realització d'investigacions d'accidents s'ha elaborat un procediment escrit que estableix, entre altres 

aspectes, que: 

 

 - S'han de investigar tots els accidents que ocasionin lesions o danys materials. 
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 - S'ha d'elaborar un informe d'investigació de l'accident on s'ha de registrar, entre altra informació, 

les dades generals relatius a la lesió i les pèrdues materials, les causes bàsiques i immediates, la 

gravetat del risc i les mesures que es proposen per evitar la seva repetició. 

  

 - En qualsevol cas, l'empresa hauria d'investigar els accidents lleus ocorreguts i, si s'escau, després 

de la notificació corresponent, el Servei de Prevenció Aliè procedirà a investigar els accidents greus i 

/ o molt greus produïts, a fi de procedir a la seva investigació. 

 

5.1.7.3. INSPECCIONS DE SEGURETAT 

 

Les inspeccions de seguretat tenen com a finalitat la identificació de les condicions perilloses i actes 

insegurs, abans que es desencadenin accidents, permetent adoptar mesures correctores que evitaran la 

possibilitat del succés. La pràctica de la inspecció consisteix en fer un recorregut per l'àrea amb un 

enfocament ampli i integral per a la detecció de perills. 

 

S’establirà un pla d’inspeccions setmanals per tota la planta. El Cap de Planta acompanyat d’un treballador 

realitzarà inspeccions visuals de tots els possibles defectes que es presentin a la planta. 

 

5.1.7.4. CONTROLS DE COMPRES 

 

El control de les compres constitueix un sistema efectiu d'avaluar i controlar els riscos en els llocs de treball 

que es veuen afectats per l'elecció d'equips de treball, instal·lacions o productes químics, o per la 

contractació de serveis a altres empreses. Per això, amb la finalitat d'identificar i evitar possibles pèrdues 

potencials derivades de les compres, s'ha de considerar el següent: 

 

 - Abans del contracte o compra per primera vegada de béns o serveis que afectin la seguretat dels 

llocs de treball, s'han de considerar tots els aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals. 

 - Cal sol · licitar als subministradors dels béns que hagin de adquirir (maquinària, instal·lacions, 

equips, substàncies i preparats perillosos, etc.) Informació específica en matèria de prevenció, que 

inclourà, segons el cas: 

 - Etiquetatge i fitxes de dades de seguretat de les substàncies i preparats perillosos. 

 - Instruccions d'ús d'equips i màquines. 

 - Fullet informatiu dels equips de protecció individual. 

 - En el procés d'acceptació del producte s'ha de comprovar que el lliurament compleix amb les 

especificacions establertes a la comanda. 
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5.1.7.5. CONTRACTACIÓ I COL·LOCACIÓ 

 

La pràctica de controls aplicats en el moment de la contractació d'empleats nous, o abans de traslladar-los a 

altres llocs de treball, permet l'avaluació dels riscos derivats de la incorporació de treballadors les 

característiques personals o estat biològic conegut els fan especialment sensibles a les condicions del lloc. 

 

La contractació o recol·locació del tipus de treballadors relacionats a continuació ha de rebre un tractament 

especial d'acord amb la legislació vigent i aquests casos han de ser tractats de forma individualitzada: 

 

 - Dones embarassades o en període de lactància 

 - Menors 

 - Treballadors especialment sensibles 

 

 En el procés de contractació i col · locació s'han d'identificar aquelles condicions del lloc que per a un 

treballador poden resultar no aptes, aconseguint millorar la qualitat del treball realitzat i la seguretat de 

l'empleat. S'han de tenir en compte, entre altres, les següents consideracions: 

 

 - L'anàlisi dels requisits de la capacitat física necessària per a l'exercici del lloc de treball, 

especificant les sensibilitats especials no aptes (menors, dones embarassades o en període de 

lactància, discapacitat física, psíquica o sensorial, etc.). 

 - La realització d'exàmens mèdics per comparar la capacitat física de l'empleat amb els requisits 

físics del lloc de treball. 

 - La determinació de la qualificació i capacitat requerida per a l'exercici dels llocs de treball. 

 - Contactes amb les empreses en què l'empleat ha adquirit les habilitats necessàries. 

 - Consultes a les entitats que han expedit els certificats requerits per al lloc. 

 - Determinació dels treballs i activitats en què per raó del seu especial perillositat no podrà 

contractar personal d'empreses de treball temporal. 

 - La formació i informació proporcionada als treballadors nous en l'empresa o que han canviat de 

lloc de treball. 
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5.1.8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

 

5.1.8.1. INFORMACIÓ 

 

L'empresa ha de proporcionar la informació necessària als treballadors en relació als riscos generals i 

específics del lloc de treball, les mesures aplicables per al control d'aquests riscos, i les mesures d'emergència 

adoptades per l'empresa. 

 

La informació als treballadors es proporciona a través de sessions informatives i facilitant les fitxes de 

seguretat corresponents. 

 

5.1.8.2. FORMACIÓ 

 

La formació als treballadors té com a finalitat proporcionar la capacitat necessària per a l'exercici del lloc de 

treball i provocar un canvi adequat de les actituds. D'aquesta manera s'aconsegueixen comportaments segurs 

en la realització del treball. 

 

L'empresa ha de proporcionar als treballadors formació teòrica i pràctica suficient i adequada en matèria 

preventiva. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador. 

 

Els treballadors als quals es formarà, la durada i el període d'impartició de les sessions formatives són: 

 

FORMACIÓ NIVELL BÀSIC EN PREVENCIÓ DE RISCO LABORALS 

 

Aquest curs té la finalitat de donar la suficient capacitat al treballador per exercir les tasques de Recurs 

Preventiu. 

 

Té una durada de 50 hores lectives i es pot fer de forma presencial durant 10 dies, o en la modalitat on line. 

Es de caràcter obligatori per al Cap de Planta, per a la resta de treballadors es opcional. 

 

FORMACIÓ EN PRIMERS AUXILIS  

 

Aquesta formació té la finalitat de dotar al treballador dels coneixements basics suficients per poder atendre 

una emergència davant una persona que ha patit un accident. 

La durada d’aquest curs es de 6 hores lectives i només es pot fer de forma presencial. 
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Es de caràcter obligatori per a tots els treballadors. 

 

FORMACIÓ EN EL RISCOS DETECTATS A LA PLANTA I LES SEVES MESURES PREVENTIVES    

 

Aquesta formació té la finalitat de comunicar els riscos existents a la estació depuradora i la forma de 

prevenir-los. 

La seva durada no serà inferior a 2 hores i es farà de forma presencial per a tots els treballadors. 

 

 

5.1.9. INSTRUCCIONS I NORMES DELS LLOCS DE TREBALL 

 

Les instruccions i normes de seguretat han de contenir pautes, guies i pràctiques de treball dirigides a evitar 

actes o comportaments insegurs dels treballadors. 

 

Les instruccions per al lloc de treball són bàsiques per a la integració de la prevenció a nivell del treballador 

que executa les tasques que li han estat assignades, ia partir d'elles l'empresa ha d'exigir als treballadors el 

compliment de les seves obligacions laborals en matèria de prevenció  

 

Les normes generals de seguretat estan dirigides a tots els treballadors de l'empresa, mentre que les normes 

específiques de seguretat són d'aplicació a activitats i llocs de treball concrets. 

 

Els treballadors han de ser instruïts en les normes i rebre una còpia escrita del seu contingut. A més les 

normes han de col·locar en llocs on puguin ser vistes amb freqüència pels treballadors afectats, si és possible 

properes als llocs de treball. 

 

Les normes i instruccions de seguretat han de ser utilitzades en les accions de formació inicial i periòdica del 

personal de l'empresa. 

 

El contingut de les normes i instruccions s'ha de revisar periòdicament, tenint en compte la informació 

obtinguda en les accions formatives periòdiques, els canvis introduïts en els llocs de treball, i l'experiència en 

l'aplicació d'altres activitats del programa preventiu. 

 

Les instruccions i normes han de contenir, en general, aspectes relatius a: 
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 - L'ús adequat dels equips, màquines, aparells, substàncies i preparats químics, o qualsevol altre 

mitjà utilitzat en el desenvolupament de l'activitat. 

 

 - La utilització correcta dels mitjans i equips de protecció proporcionats per l'empresari. 

 

 - Els equips de protecció individual: 

 - La seva utilització i cura correcta. 

 - La col · locació en el lloc indicat després de la seva utilització. 

 - La necessitat d'informar el superior jeràrquic directe de qualsevol dany, defecte o anomalia que 

pugui comportar una pèrdua de la seva eficàcia protectora. 

 

 - La utilització correcta dels dispositius de seguretat. 

 

 - L'obligació d'informar el superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que suposi un risc per 

a la seguretat i salut dels treballadors. 

 

 - La cooperació amb l'empresari perquè les condicions de treball siguin segures. 

 

 

5.1.10. VIGILÀNCIA DE LA SALUT 

 

La vigilància de la salut comprèn el conjunt d'aquelles activitats que, realitzades amb criteris d'eficàcia i 

efectivitat per personal sanitari degudament acreditat, estan dirigides a la millora de la salut dels treballadors 

i a la detecció de danys o possibles danys derivats de les condicions de seguretat i higiene en el treball. 

 

L'empresa, en funció dels riscos inherents al treball, ha de practicar la vigilància de l'estat de salut dels 

treballadors, que s’han de dur a terme per personal sanitari qualificat,  

 

Els exàmens de salut s'efectuaran: 

 

 - Periòdicament, per risc laboral. 

 - Inicialment, per incorporació a l'empresa. 

 - Després d'una reincorporació al treball després d'una absència prolongada per motius de salut. 

 - Per canvi de lloc de treball. 
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 - Per canvi de les condicions de treball 

 - En treballadors especialment sensibles, o en situacions especials. 

 

 - Realització d'exploracions complementàries en funció del risc laboral a què està exposat el 

treballador, amb la corresponent valoració mèdica de la prova. 

 - Estudis epidemiològics. 

 - Organització i coordinació dels Primers Auxilis. 

 - Control sanitari de l'empresa. 

 - Informació a les Autoritats Sanitàries. 
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5.2. AVALUACIÓ DE CONTAMINANTS QUÍMICS A LA SALA DE DESHIDRATACIÓ 

 

El passat 13 de desembre de 2011 es van realitzar mesures del diferents contaminants químics que es poden 

trobar a una EDAR. Concretament es va avaluar la sala de deshidratació per ser el lloc amb una major 

tendència a acumular aquest tipus de contaminats. 

 

5.2.1. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

Es realitzen mesuraments ambientals en interior de l'edifici de Deshidratació. En concret a la Sala de 

Calderes de gasos de combustió (CO2, CO i NO2) i en Sala de Deshidratació i Soterrani de Deshidratació 

d'àcid sulfhídric. Puntualment pot accedir el treballador de manteniment per realitzar manteniment preventiu 

o alguna reparació i l'operari de depuradora per a presa de dades, etc. 

 

Les substàncies i/o preparats als que en major mesura estan exposats els treballadors objecte de l'avaluació 

higiènica, en aquest lloc de treball, són els següents d'acord amb la informació rebuda per part de l'empresa i 

de l'estudi detallat de les Fitxes de dades de Seguretat dels mateixos: 

 

 - Àcid sulfhídric. 

 - Diòxid de Carboni.  

- Monòxid de Carboni.  

- Diòxid de Nitrogen. 

 

5.2.2. PRESA DE MOSTRES I MEDICIONS 

 

Per al mesurament dels contaminants químics Àcid sulfhídric i Diòxid de Nitrogen a què estan exposats els 

treballadors es van utilitzar tubs colorimètrics. 

 

 



 

 

64 

 

 

Per al mesurament dels contaminants químics monòxid de carboni (CO), deficiència d'oxigen (O2), i diòxid 

de carboni (CO2) als quals estan exposats els treballadors es va utilitzar un monitor de lectura directa. 

 

 

 

5.2.3. ESTRATEGIA DE MOSTREIG 

 

L'estratègia de mostreig / mesurament es va plantejar amb l'objecte de poder valorar les concentracions 

obtingudes amb els valors límit per curts períodes de temps d'exposició (VLA-EC), és a dir, per avaluar els 

possibles efectes aguts que puguin patir els treballadors. Per a això es requereix obtenir el valor de la 

concentració ponderada durant el període de 15 minuts d'exposició més elevada. 

 

El dia en què es va realitzar el mesurament a l'Edifici de Deshidratació, la planta estava aturada per un 

problema de manteniment. Els mesuraments es van realitzar amb la instal·lació parada però sense netejar. 

 

- D'acord amb les dades recollides en l'enquesta higiènica sobre les característiques dels llocs de 

treball, els temps d'exposició i les quantitats de productes utilitzats als quals poden estar exposats els 

treballadors, l'estratègia de mesura és la següent: 

 

 -  Mesurament amb tubs colorimètrics. 

 - Mesurament amb monitor de lectura directa, fins que s'ha estabilitzat la lectura del 

mesurador. 
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5.2.4. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

En el RD 374/2001 sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 

amb els agents químics durant el treball s'indica que per a la valoració dels resultats s'utilitzaran els criteris 

de valoració establerts en el seu Annex I i que en la seva absència, s'hauran d'aplicar els que estableix 

normatives específiques aplicables o bé, els valors límit ambientals publicats per l'INSHT en el "Document 

sobre límits d'exposició professional per agents químics a Espanya". 

 

En absència dels anteriors i, segons el que estableix l'art. 5.3 del Reglament dels serveis de prevenció, es 

podran utilitzar altres criteris de valoració de normes internacionals (TLVs de l'ACGIH) o guies d'altres 

entitats de reconegut prestigi en la matèria o altres mètodes o criteris professionals descrits documentalment. 

En el present informe els criteris de valoració utilitzats són els següents: 

 

- Valors Límit Ambientals (VLA) Espanyols 

- Valor Límit Ambiental - Exposició Diària (VLA-ED) 

- Valor Límit Ambiental - Exposició de Curta Durada (VLA-EC) 

- Límits de Desviació (LD) 

 

A l'annex Criteris de valoració es desenvolupen amb més profunditat aquests criteris. 

 

5.2.5. AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

 

En aquest informe l'avaluació de l'exposició a agents químics per inhalació es basa en els criteris següents: 

 

- Valoració per comparació amb el VLA-ED (Mètode basat en la Guia de l'INSHT) 

- Sistema de decisió a partir d'un petit nombre de mostres (n 6) 

- Valoració per comparació amb el VLA-EC (Mètode basat en la Guia de l'INSHT) 

- Conclusions i interpretacions de les comparacions dels resultats dels mostrejos amb els VLA 

segons la Guia de l'INSHT. 

 

A l'annex Avaluació de l'exposició a agents químics per inhalació, es desenvolupa el mètode d'avaluació 

utilitzat per realitzar l'informe. 
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5.2.6. RESULTATS 

 

A la taula següent s'exposen els diferents resultats de les preses de mostres i/o mesuraments practicades en 

els diferents llocs de treball i àrees esmentats. Per als càlculs s'han seguit les directrius marcades per la Guia 

Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos presents en els llocs de treball relacionats amb agents 

químics, de l'INSHT en el seu apèndix 4 "Mètode d'avaluació de l'exposició a agents químics per inhalació ". 

 

 Resultats dels mesuraments efectuats amb tubs colorimètrics / monitors de lectura directa: 

 

 

 

5.2.7. CONCLUSIONS 

 

A partir de les dades obtingudes en l'enquesta higiènica i de les condicions observades durant la inspecció 

visual dels llocs de treball, de la informació rebuda de l'empresa i de les persones que van ser consultades, de 

l'anàlisi amb detall de les Fitxes de Dades de seguretat i d'acord amb els criteris higiènics esmentats, dels 

resultats obtinguts en les condicions que es van efectuar les preses de mostra / mesuraments i en el cas de 

mantenir-se constants les concentracions trobades, es conclou que: 

 

El dia en què es va realitzar el mesurament en l'edifici de Deshidratació la planta estava parada, ja que 

s'estaven realitzant treballs de manteniment. Pel que els mesuraments no es van realitzar en els períodes de 

màxima concentració.  

 

Es recomana realitzar els mesuraments dels contaminants, en condicions normals de funcionament de la 

planta, per tal d'obtenir unes concentracions que ens permetin establir unes conclusions amb un alt nivell de 

fiabilitat en l'aparició d'efectes adversos per a la salut dels treballadors exposats , a causa de la presència dels 

contaminants químics utilitzats o generats en el procés, en els llocs de treball. 
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Les concentracions obtingudes, en les condicions en què es va realitzar el mesurament, estan molt per sota 

dels valors límit, i és improbable que es superin aquests valors si es mantenen les actuals condicions de 

treball. 

 

5.2.8. MESURES PREVENTIVES 

 

Després d'haver realitzat l'estudi higiènic dels llocs de treball avaluats i d'acord amb les conclusions basades 

en la valoració dels resultats, s'han d'adoptar les següents mesures preventives: 

 

- Ventilació general: Garantir un cabal d'aire mínim en tots els llocs de treball segons el que estableix el RD 

486/1997 de llocs de treball, 50 m3/h/treballador (14 l / s / treballador), per a locals amb presència de 

contaminants.  

 

- Dissenyar els processos i les mesures tècniques per reduir al mínim la durada i intensitat de les exposicions 

a contaminants químics.  

 

- Limitar al menor nombre possible els treballadors exposats.  

 

- Aplicar procediments i mètodes de treball adequats.  

 

- Mantenir un adequat ordre i neteja  

 

- Delimitar les zones de risc mitjançant una senyalització adequada i únicament permetre l'accés a aquestes 

zones al personal autoritzat, excloent els treballadors especialment sensibles a aquests riscos.  

 

- Prohibir la introducció, preparació o consum d'aliments o begudes en els llocs de treball quan es manipulin 

o estiguin presents agents químics perillosos. Així mateix, recomanar als treballadors exposats a aquests 

riscos, rentar-se les mans, cara i boca abans de prendre aliments, begudes o fumar.  

 

- Proveir als treballadors de roba de protecció adequada. 

 

 - Disposar de taquilles per guardar de manera separada la roba de treball o de protecció i la roba de carrer.  
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- Disposar d'un lloc adequat per emmagatzemar els equips de protecció individual i verificar que es netegen i 

es comprova el seu bon funcionament, si és possible amb anterioritat i, sempre, després de cada utilització, 

reparant o substituint els equips defectuosos abans d'un nou ús.  

 

- Disposar d'equips de protecció individual, d'acord amb el que disposa la normativa sobre utilització, quan 

les mesures anteriors siguin insuficients i l'exposició o contacte amb l'agent no pugui evitar-se per altres 

mitjans  

 

- Formació i informació als treballadors.  

 

- Controlar les exposicions accidentals i les exposicions no regulars limitant l'autorització per treballar a la 

zona afectada als treballadors que sigui indispensable per a efectuar les reparacions o treballs necessaris, 

garantint que l'exposició no sigui permanent i que per a cada treballador es limiti a l'estrictament necessària i 

proporcionant EPI als treballadors.  

 

- Planificar mesuraments periòdics (amb la planta en funcionament).  

 

- Realitzar Vigilància de la Salut dels treballadors 
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ANNEX I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

 1. Valors Límit Ambientals (VLA) Espanyols: 

 

Valors límit vaig veure gent recomanats a la Guia de INSH T. "Límits d'exposició professional per a agents 

químics a Espanya ". 

 

Els valors límit ambientals (VLA) són valors de referència per a les concentracions dels agents químics en el 

ai re, i representen condicions a les quals es creu, basant-se en els coneixements actuals, que la majoria dels 

treballadors poden estar exposats 8 hores diàries i 40 setmanals, durant tota la seva vida laboral, sense patir 

efectes adversos per a la seva salut. 

 

A causa dels variats efectes que els contaminants poden provocar en les persones exposades, es defineixen 

dos tipus de valors VLA diferents: 

 

 

 

 

 1.1. Valor límit ambiental - exposició diària (VLA-ED) 

 

És el valor de referència per a la valoració de la concentració mitjana de l'agent químic en la zona de 

respiració del treballador mesurada o calculada de manera ponderada respecte al temps, per a la jornada 

laboral real i referida a una jornada estàndard de 8 hores diàries. 

 

Referir la concent ració mitjana a aquesta jornada estàndard implica considerar el conjunt de les diferents 

exposicions del treballador al llarg de la jornada real de treball, cadascuna amb el seu corresponent durada, 

com a equivalent a una única exposició unitat formi de 8 hores. 

 

Així doncs, l'Exposició Diària (ED) es pot calcular matemàticament mitjançant la següent 

fórmula: 
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sent: 

 

 - Ci la concentració i-èsima de contaminant 

 - Tu el temps d'exposició o temps de mostreig, segons el cas, en 

 hores, associat a cada valor Ci 

 - T: Temps d'exposició total real 

 

1.2. Valor límit ambiental - exposició de curta durada (VLA-EC) 

 

És el valor de referència per a la valoració de la concentració mitjana de l'agent químic en la zona de 

respiració ració del treballador, mesurada o calculada per a qualsevol període de 15 minuts al llarg de la 

jornada laboral, excepte per a aquells agents químics per als quals s'especifiqui un període de referència 

inferior, a la llista de Valors Límit. 

 

No obstant això, si el mètode de mesura emprat, per exemple basat en un instrument de lectura directa, 

proporciona diverses concentracions dins de cada període de 15 minuts, la EC corresponent es calcularà 

aplicant la següent fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 sent: 

 

 - Ci la concent ració i-èsima dins de cada període de 15 min. 

 - Tu el temps d'exposició o temps de mostreig, segons el cas, en 
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 minuts, associat a cada valor Ci 

 - T: Temps d'exposició total real (referit a 15 minuts) 

 

 El VLA-EC no ha de ser superat per cap EC al llarg de la jornada laboral. 

 

Per a aquells agents químics que tenen efectes aguts reconeguts però els principals efectes tòxics són de 

naturalesa crònica, el VLA-EC constitueix un complement del VLA-ED i, per tant, l'exposició a aquests 

agents haurà de valorar en relació amb ambdós límits. 

 

En canvi, als agents químics d'efectes principalment aguts com, per exemple, els 

gasos irritants, només se'ls assigna per a la seva valoració un VLA-EC. 

 

 1.3. Límits de desviació (LD) 

 

Poden utilitzar-se per controlar les exposicions per sobre del VLA-ED, dins d'una mateixa jornada de treball, 

d'aquells agents químics que el tenen assignat. No són mai límits independents, sinó complementaris dels 

VLA que s'hagin establert per l'agent en qüestió, i tenen un fonament estadístic. 

 

Per als agents químics que tenen assignat VLA-ED però no VLA-EC, s'estableix el producte de 3 x VLA-ED 

com a valor que no s'ha de superar durant més de 30 minuts en total al llarg de la jornada de treball, no s'han 

sobrepassar en cap moment el valor 5 x VLA-ED. 
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ANNEX II. AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS PER INHALACIÓ 

 

 1. VALORACIÓ PER COMPARACIÓ AMB EL VLA-ED (MÈTODE BASAT EN LA 

 GUIA DEL INSHT): 

 

Si els contaminants tenen un valor l imiti mitjana per a la jornada laboral (VLA-ED), és a dir, 

poden tenir efectes crònics, es compararà amb la concentració mitjana en el lloc de treball. 

 

1.1. Sistema de decisió a partir d'un petit nombre de mostres (N<6) 

 

  1. Obtenir una concentració ponderada durant tota la jornada referida a un període de 

  8 hores (ED: Exposició Diària) 

  2. Dividir ED pel valor l imiti VLA-ED, obtenint l'índex d'exposició de la jornada 

  I1 = ED / (VLA-ED) 

  3. Decidir r segons el resultat de la següent manera: 

 

 

 

 

 4. Si I1 i I2 i I3 i .... In 0,25, l'exposició és acceptable. 

 5. Si I1 o I2 o I3 o ... In> 1, l'exposició és inacceptable. Corregir l'exposició. 

 6. Si I1 i I2 i I3 i .... In 1, però no es compleix (4), trobar la mitjana geomètrica dels 

 índexs 

 

 

 

7. Si MG 0,5, exposició acceptable. 

 8. Si MG> 0,5. No és possible arribar a una conclusió definitiva. Pot optar-se per obtenir un nou 

índex i seguir el procediment des de (4), o aturar el procés de avaluació concloent la necessitat 
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d'establir un control periòdic de la exposició, o bé implantar mesures específiques de prevenció i 

repetir l'avaluació després de la posada en funcionament. 

 

Amb aquest mètode, basat en la probabilitat de superar el VLA-ED, s'estableix, amb un grau de fiabilitat 

elevat, si se superarà el VLA-ED o no. 

 

Se suposa que cada índex d'exposició ha de procedir d'una jornada di diferent de mostreig i que el procés és 

repetitiu, és a dir, que les condicions de treball no varien substancialment d'una jornada a altra. 

 

 

 

2. VALORACIÓ PER COMPARACIÓ AMB EL VLA-EC (MÈTODE BASAT EN LA 

GUIA DEL INSHT): 

 

L'avaluació del risc per inhalació per comparació amb el VLA-EC requereix obtenir el valor de la 

concentració ponderada durant el període de 15 minuts d'exposició més elevada. El valor VLA-EC no s'ha de 

sobrepassar en cap període de 15 minuts, dins de una jornada laboral. El plantejament dels mesuraments és 

doncs comprovar si es compleix aquest requisit mostrejant el període d'exposició de 15 minuts que se suposa 

de màxima exposició. 

 

Es parteix de la suposició (habitualment admesa) que els valors de concentració ambiental es distribueixen 

d'acord amb la llei logarítmic-normal, és a dir que els logaritmes de aquests valors es distribueixen segons la 

llei normal. Si es disposa d'alguns valors de concentració mitjana ponderada durant un període de 15 minuts 

(EC), es pot predir la probabilitat que un període no mostrejat superi el valor VLA-EC i també la probabilitat 

global que això succeeixi en la totalitat de períodes de 15 minuts que no han estat mostrejats. A continuació 

es t rata d'establir un criteri de decisió (exposició acceptable, inacceptable o indeterminació) a partir d'un cert 

valor de probabilitat. 

 

1. Identificar el nombre de períodes (k) de 15 minuts en què es donen les condicions perquè la 

concent ració ambiental sigui més alta que a la resta de la jornada. 

 

2. Mostrejar alguns d'ells (i) de forma aleatòria, obtenint i resultats corresponents a sengles 

concentracions (EC) provinents de mostrejos de 15 minuts de durada. Si algun resultat és més gran 

que el VLA-EC es conclou que es supera el VLA-EC, si no és així, continuar segons 3. 
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3. Obtenir i índexs d'exposició (I) dividint cada valor EC pel VLA-EC corresponent a l'agent químic 

en qüestió. 

 

4. Calcular el logaritme neperià de cada índex I (Li). 

 

5. Trobar la mitjana aritmètica dels logaritmes dels índexs: és el ln MG. 

 

6. Trobar la desviació estàndard de la distribució normal dels logaritmes dels índexs: 

 

 

 

 

7. Calcular l'estadístic Z = ln MG / ln DGE 

 

 8. Cercar en la taula de l'Annex Taula de Distribució Normal Estàndard, el valor de la probabilitat 

(p), corresponent a Z. El valor de p és la probabilitat que es superi el valor l imiti en un dels períodes 

no mostrejats. 

 

 9. Calcular la probabilitat global (p ') de no superar el valor l imiti en tots els períodes no mostrejats, 

mitjançant la fórmula p '= (1-p) ki. Aquest valor es compara amb els criteris que a continuació 

s'indiquen. 

 

 

Es proposa el següent criteri de valoració, a partir del valor de la probabilitat global (p ') de no superar el 

VLA-EC: 
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3. CONCLUSIONS I INTERPRETACIONS DE LES COMPARACIONS DELS RESULTATS DELS 

MOSTREJOS AMB ELS VLA SEGONS LA GUIA DE L'INSHT 

 

La comparació dels resultats d'un mesurament o mostreig amb els VLA-ED o VLA-EC ha de portar a unes 

conclusions per tal de prendre les decisions més adequades per controlar els riscos mitjançant les mesures 

preventives que millor s'adaptin al nivell de risc ja les característiques de l'empresa. Les possibles 

conclusions i la seva interpretació són les següents: 

 

Exposició acceptable: Significa que l'exposició observada és d'una magnitud tan petita que resulta 

pràcticament impossible que es superin els valors límit tant en el període de temps en què s'ha realitzat 

l'avaluació com en el futur. En aquestes condicions es considera la situació com acceptable, lògicament 

mentre que no hi hagi canvis de la situació que puguin modificar l'exposició. 

 

Exposició inacceptable: A aquesta conclusió es pot arribar bé perquè els mesuraments realitzats mostren que 

se superen els valors límits aplicables o també perquè, encara que no s'hagin obtingut resultats superiors als 

valors límit, l'exposició mesura és de tal magnitud que resulta probable que es superin els valors límit en 

algunes ocasions no mesures directament. En aquestes condicions es considera la situació com no acceptable, 

i lògicament s'haurà de procedir a la seva correcció. 

 

Indeterminació: Significa que l'exposició observada és tal que no permet assolir cap de les dues conclusions 

anteriors. És a dir els resultats obtinguts en els mesuraments no superen els valors límit però no permeten 

concloure amb una fiabilitat acceptable si es superaran en el futur, ni tampoc permeten assegurar que no se 

superaran. 

 

És important ressaltar que la "indeterminació" no es refereix al resultat del procediment dels mesuraments de 

l'exposició tal com s'ha observat o mesurat, ja que en les mesures realitzades no es superen els valors límit, 

però davant els riscos originats per inhalació aquest fet no és suficient per avaluar correctament una 

exposició. Com ja s'ha indicat cal concloure també respecte a la superació, o no superació, dels límits en les 

jornades posteriors encara que no hagi canvis en el procés o condicions de treball, i és a aquesta conclusió a 

la qual afecta la indeterminació. 
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En aquest últim cas es pot optar per: 

 

 a) Augmentar el nombre de mesuraments, fins a tenir dades suficients que permetin obtenir alguna 

de les dues conclusions ben definides. Aquesta opció només serà útil si és previsible que en un 

termini de temps raonable es pugui arribar a una conclusió que permeti una bona planificació de 

mesures preventives, no té sentit demorar innecessàriament la posada en marxa de mesures 

preventives amb l'argument que l'exposició present i futura no ha pogut avaluar de manera concloent, 

o bé 

 

 b) Implantar directament mesures de prevenció i protecció, tenint en compte les dades disponibles 

respecte al procés i l'exposició, és a dir decidir "pel costat de la seguretat" encara que les dades 

disponibles no siguin concloents, o bé 

 

 c) Planificar una vigilància periòdica de la concentració ambiental, amb la finalitat de comprovar de 

manera segura que l'exposició es manté per sota dels límits de forma continuada al llarg del temps. 
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ANNEX III TAULA DE DISTRIBUCIÓ NORMAL ESTÀNDAR 
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ANNEX IV MOSTREIGS PERIÒDICS 

 

Els mesuraments o mostrejos periòdics és una manera de seguiment de l'exposició i permet verificar el 

manteniment de l'eficàcia de les mesures de prevenció adoptades, que s'aplica quan els resultats de 

l'avaluació final no permeten considerar acceptable ni inacceptable, i tampoc s'estima justificat introduir 

mesures addicionals de control fins incloure-la en la categoria d'acceptable. Es parteix d'una situació 

d'indeterminació, ja que encara que en els mesuraments / mostrejos realitzats no se superen els valors límit 

però no es permet concloure amb una fiabilitat acceptable si es superaran o no en el futur. Es tracta d'una 

mesura preventiva més i no un sistema d'avaluació. 

 

A la Guia de A.Q. es fan les següents recomanacions pel que fa a la periodicitat dels mostrejos o 

mesuraments en base als criteris de la Norma UNE-EN 689: 

 

-El període inicial de freqüència de mostreig s'estableix en 16 setmanes, a partir d'aquest moment la 

freqüència es pot variar d'acord amb els següents criteris: 

 

 

 

-Si diverses mesures successives donen valors ED molt per sota del VLA-ED, (per ex. El 10% del 

VLA-ED), reconsiderar avaluació, ja que les condicions de treball haurien de considerar acceptables 

des del principi (No realitzar més mesures fins que canviïn les condicions o els supòsits de l'Art.3.7 

del RD 374/2001). 

 

-Si ED és superior al VLA-ED, es considera situació no acceptable i s'han de prendre mesures 

preventives. 
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5.3. PROCEDIMENT DE TREBALL EN LES OPERACIONS DE NETEJA INTERIORS 

 

Aquest procediment té per objecte regular les condicions d'accés de persones, materials i equips de treball als 

Nivells Inferiors de les zones de tractament biològic en una estació depuradora d'aigües residuals EDAR. 

 

5.3.1. Definicions 

 

a) Operació d'Accés: s'entén com el treball subjecte a un procediment conduent a ingressar equips, 

maquinària o estructures al recinte arquitectònicament delimitat dels reactors biològics. 

 

b) Procediment: és la seqüència d'accions i tasques, prèvies i contemporànies, a l'operació d'accés 

necessària per ingressar equips, maquinària o estructures al recinte arquitectònicament delimitat dels 

reactors biològics. 

 

 

c) Acció: cadascuna de les seqüències d'un procediment. 

 

 

d) Tasca: cadascun dels elements necessaris que s'integren en el desenvolupament de l'acció. 

 

 

e) Tècnic de Prevenció del Contractista en l'Operació: serà la persona designada per l'empresa 

contractista per comprovar que l'operació es realitza amb subjecció al present procediment i garantir 

la prevenció de tots els riscos laborals dels treballadors que intervenen en l'execució de la operació. 

Les seves competències es circumscriuen únicament a l'esfera de la seguretat i la salut en el treball i 

no als aspectes tècnics que constitueixen la finalitat de l'operació autoritzada. Aquest Tècnic de 

Prevenció haurà d'estar acreditat per a les funcions de Nivell Superior en Seguretat en el Treball 

d'acord amb el Reglament dels serveis de prevenció. 

  

 

f) Supervisor d'Operació: és l'operari format i qualificat específicament en les operacions a realitzar i 

en la prevenció dels riscos inherents al procediment que supervisa totes les accions del procediment i 

marca la cadència d'aquest. Per desenvolupar aquestes funcions, la persona designada ha d'estar 

autoritzat, previ compliment dels requisits personals inherents a aquest procediment, pel Tècnic de 

Prevenció de Riscos Laborals de l'empresa contractista. Per a cada operació ha d'haver una 

autorització independent. 
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g) Pla d'operacions: document informatiu que haurà de preparar el Tècnic de Prevenció de l'empresa 

contractista als efectes oportuns que preveu aquest procediment. 

 

h) Operari: és el treballador autoritzat, previ compliment dels requisits personals inherents a aquest 

procediment, pel Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de l'empresa contractista, per desenvolupar 

les tasques pròpies de l'operació. Per a cada operació ha d'haver una autorització independent. 

 

i) Recinte biològic: cadascuna de les piscines que contenen els reactors biològics a la part inferior. 

 

j) Nivell Inferior: és el pla horitzontal més baix, a l'interior de cada recinte biològic, sobre el qual 

estan instal·lats els difusors. 

 

 

k) Nivell Intermedi: tots els punts d'altura intermèdia entre en nivell superior i el nivell inferior. Es 

considerarà Nivell Intermedi qualsevol pla horitzontal d'una cintra situat a 3 metres del Nivell 

Inferior. 

 

l) Nivell Superior: la part més alta del recinte biològic que coincideix amb els murs interiors o 

exteriors de separació i les baranes de protecció en les zones i corredors de servei. 

 

m) Empresa principal EDAR: és l'empresa titular de les instal·lacions de depuració d'aigües residuals 

en les quals es localitza la zona de bioreacció. 

 

 

n) Empresa contractista: és l'empresa que assumeix, per mitjà de contracte mercantil a aquest efecte 

l'encàrrec d'efectuar les tasques encomanades en les arquetes de bioreacció d'EDAR. 
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5.3.2. Disposicions especials de seguretat i salut 

 

5.3.2.1. SOBRE DETECCIÓ DE GASOS TÒXICS 

 

1 .- Tot accés de personal al Nivell inferior s'ha de fer constar que no existeix risc immediat algun per a les 

persones que hagin de romandre per temps indeterminat en aquesta zona d'especial vigilància. 

2 .- Abans de l'accés, i durant tot el temps de permanència de treballadors a la zona de Nivell inferior, es 

disposarà d'un instrument mesurador de gasos tòxics homologat, amb capacitat per a la detecció i lectura 

directa i immediata d'Ex, O2, H2S i CO. 

3 .- Haurà de romandre a la zona interior de treball durant tot el temps que duri la possible exposició dels 

operaris de l'operació d'accés i / o d'altres treballadors que      col·laborin en el mateix. El Supervisor de 

l'Operació vetllarà pel compliment d'aquesta obligació. 

4 .- Durant aquest tipus d'operacions, el Coordinador de Seguretat i Salut de l'empresa de neteja vetllarà pel 

correcte ús i conservació d'aquest i de qualsevol altre instrumental de mesures higièniques, romandrà a la 

zona d'operacions durant tot el temps del seu durada i prendrà anotació de les lectures directes cada 10 

minuts. 

5 .- S'elaborarà Informe específic sobre la presència de gasos tòxics que, un cop conclosa l'Operació, es 

remetrà al Cap de Seguretat i Higiene de l'empresa titular de les instal·lacions en el termini màxim de 24 

hores des del moment immediatament posterior a la seva finalització. 

6 .- Conclosa l'Operació regulada per aquest procediment tot instrumental higiènic de mesura o detecció de 

gasos tòxics s'ha de dipositar en les instal·lacions de l'empresa contractista sota la responsabilitat del 

Coordinador de Seguretat i Salut de l'empresa de neteja. 

 

5.3.2.2. SOBRE LA PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE LES PERSONES 

 

1 .- Sense perjudici de les disposicions que s'estableixen en el punt següent, qualsevol persona física que 

accedeixi al recinte dels reactors biològics haurà de fer convenientment equipat amb mono sol ús que li 

cobreixi tot el cos, botes d'aigua impermeables fins al genoll, guants de protecció ajustats perfectament als 

canells al vestuari de protecció, casc de seguretat i màscara de protecció FFP3. 

2 .- Es senyalitzarà l'obligació d'utilitzar els equips de protecció individual abans prescrits tant a la zona 

d'accés exterior de les arquetes com a l'interior de les mateixes mitjançant un panell mòbil. 
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3 .- S'entén per persona física qualsevol individu que, degudament autoritzat, accedeixi a la zona interior dels 

reactors biològics: treballadors, tècnics externs, visites programades, etc. 

4 .- El Supervisor de les operacions autoritzat per executar les accions del procediment s'encarregarà de 

comprovar que es compleixen aquests requeriments previs. 

 

 

5.3.2.3. SOBRE ELS ELEMENTS D’ACCÉS DEL PERSONAL A L’INTERIOR  

 

5.3.2.3.1. MITJANS ORDINARIS D'ACCÉS DE PERSONES A L'INTERIOR 

 

1 .- Com a element estàndard d'accés a l'interior dels reactors biològics s'utilitzarà una estructura 

metàl·lica (bastida) muntada a l'exterior i introduïda amb una grua seguint les accions i tasques 

detallades en el punt 4 d'aquest procediment. 

2 .- La bastida ha de tenir resistència suficient per suportar fins a un 50% del pes màxim de la 

càrrega de personal, equips i materials en qualsevol moment dels treballs. 

3 .- Aquesta estructura disposarà d'una escala de servei que permetrà, quan sigui necessari, baixar 

fins a la part interior inferior del recinte de reactors biològics. 

 

5.3.2.3.2.  MITJANS EXTRAORDINARIS DESTINATS A FACILITAR L'ACCÉS A PERSONES A L'INTERIOR 

 

1 .- Sempre amb caràcter excepcional, i només en el cas que no es disposi d'altres mitjans per a 

l'accés de persones a l'interior dels recintes arquitectònics dels reactors biològics, es podran utilitzar 

algun dels procediments següents: 

 

a) Escala, homologada, que cobreixi la totalitat de la distància entre la part inferior del 

recinte i la barana de la part superior, excedint en un metre a la part superior. Aquesta escala hauria 

de comptar amb protecció metàl·lica semiesfèrica en tota la seva longitud. En tot cas, i per al supòsit 

que no es disposi de la mateixa, si s'accedeix mitjançant una escala aquesta ha de ser adequada al 

tipus d'accés, estar en perfecte estat, verificar que està totalment ancorada en la seva part inferior i 

perfectament subjectada en el seu part superior i qualsevol persona que la utilitzi ho haurà de fer 

utilitzant arnès de seguretat homologat subjecte a una línia de vida. 
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b) Cistella, homologada, subjecta a l'eslinga de la grua. El treballador que accedeixi 

mitjançant aquest sistema ha, sobretot, portar posat el preceptiu arnès de seguretat homologat. 

 

2 .- En cas de no disposar de cap dels elements anteriors s'haurà de suspendre qualsevol operació d'accés de 

persones a l'interior dels recintes de reactors biològics. 

 

 

5.3.3. ACCIONS DEL PROCEDIMENT 

 

De manera correlativa es procedirà de la manera següent: 

Acció 1: 

 

1 .- Mitjançant full específic, el cap de Seguretat de l'empresa  comunicarà al Coordinador de 

Seguretat i Salut de l'empresa de serveis la realització d'una operació subjecta a aquest procediment. 

 

2 .- Aquesta comunicació s'ha de fer amb una antelació mínima de 24 hores laborables a l'inici 

previst de l'operació i tindrà caràcter d'Ordre Immediata del cap de Seguretat de l'empresa de serveis 

al Tècnic de Prevenció perquè prepari el Pla d'operacions que s'haurà presentar al Cap de Seguretat i 

Higiene de l'empresa principal. 

 

3 .- És responsabilitat específica del Tècnic de Prevenció de l'empresa de serveis, en qualitat de 

coordinador de seguretat i salut de les operacions que es realitzen en aquesta, l'elaboració del Pla 

d'operacions i la seua remissió al cap de Seguretat de l'empresa principal (EDAR) perquè autoritzi 

l'inici de l'execució del procediment d'accés. 

 

Acció 2: 

 

1 .- Amb caràcter previ a l'inici de qualsevol acció posterior, el Tècnic de Prevenció o, si s'escau, per 

delegació expressa, el Supervisor autoritzat, comprovarà que les estructures, bastides, materials o 

equips de treball reuneixen totes les condicions de seguretat requerides per la legislació vigent en 

prevenció de riscos laborals i en seguretat industrial. 

 

2 .- S'anotarà en full registre corresponent. 
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Acció 3: 

 

1 .- L'accés als nivells inferiors es realitzarà amb els mitjans apropiats i certificats que reuneixen 

totes les condicions de seguretat segons la normativa específica aplicable en prevenció de riscos 

laborals. S'anotarà en el Full registre corresponent. 

 

2 .- Si s'utilitza una grua, situada en camió o en estructura fixa ancorada a terra, es comprovarà que 

la mateixa compleix amb tots els requisits de treball necessaris. 

 

3 .- En aquest sentit, es presentarà còpia de l'última Inspecció Tècnica del Vehicle i de la darrera 

revisió dels elements de treball de la grua. 

 

3 .- En tot cas, i especialment quan no es disposi de l'última revisió sobre els elements de treball de 

la grua, el Supervisor inspeccionarà visualment les eslingues, les cadenes i els cables de subjecció 

utilitzats cuidant que es trobin en visible estat de conservació . 

 

 

4 .- Totes les eslingues han de disposar d'ancoratge de seguretat en perfecte estat. Totes les cadenes 

han de mostrar robustesa, amb anelles perfectament tancades. Els possibles cables es subjecció, 

sobretot si són de fibres tèxtils o plàstiques, hauran d'estar en perfecte estat, sense fissures ni estripis 

apreciables en una inspecció visual. 

 

5.-S’han d’anotar totes aquestes dades en el full de registre. 

 

Acció 4: 

 

1 .- En tota Operació subjecta a aquest procediment participaran com a mínim, tres Operaris, 

supervisats per una quarta persona, autoritzat específicament com Supervisor de l'Operació, que serà 

la responsable de l'operació. 

 

2 .- Els tres operaris hauran d'estar formats específicament en les tasques pròpies de l'acció a 

desenvolupar i informats sobre els riscos específics. En cas de no haver rebut formació prèvia a 

aquest nivell el tècnic de prevenció de l'empresa contractista els formarà específicament en senyals i 

codis de comunicació gestual no verbal en cas que no es disposi d'emissores de telecomunicació. 
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Acció 5: 

 

1 .- El Tècnic de Prevenció de l'empresa contractista comprovarà que l'operació es realitza amb la 

presència dels recursos humans i tècnics que s'especifiquen en les tres accions precedents. 

 

2 .- En cas que falti algun dels requisits necessaris per a l'operació, no podeu permetre que segueixi 

el seu curs fins al compliment total de les prescripcions aprovades. 

 

Acció 6: 

 

1 .- Tots els treballadors estaran equipats amb tots els elements de protecció individual contra els 

riscos avaluats de a la zona de treball. 

 

2 .- Específicament, l'operari d'enllaç situat en el límit superior del mur del reactor biològic portarà 

un arnès de protecció, amb un sistema d'ancoratge a línia de vida i per sobre del pla de treball. 

 

3 .- Tots els operaris, inclòs l'operador o conductor de grua, han de portar casc durant tota l'operació 

i botes de seguretat amb puntera reforçada. 

 

4 .- Es senyalitzaran totes les obligacions durant el desenvolupament de l'operació. 

 

Acció 7: 

 

1 .- El supervisor de l'operació serà l'encarregat de vetllar pel compliment d'aquest procediment i 

serà el responsable de les mateixes i dels seus efectes. Ha de tenir una experiència mínima 

acreditable en maniobres amb grua, descàrrega d'equips i operacions similars. 

 

2 .- Igual experiència mínima acreditable, en la manipulació mecànica de càrregues amb grua situada 

sobre la base d'un camió o del sòl, haurà de tenir l'operador de la Grua, a més de la formació legal 

específica requerida per al maneig d'aquest tipus d'equips de treball. 

 

3 .- El Supervisor de l'Operació comprovarà que la grua compleix amb tots els requisits de seguretat, 

comprovarà les eslingues, cadenes, subjeccions i espais de maniobrabilitat. 
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Acció 8: 

 

1 .- Abans de l'inici de cada Operació s'elaborarà el corresponent Pla d'operacions, en el model que 

consta als annexos a aquest procediment, amb el contingut: 

 

- Dades personals de tots els operaris i del supervisor. 

 

- Formació dels operaris i el supervisor en les accions a realitzar. 

 

- Justificació de formació i informació en prevenció de riscos laborals. 

 

- Document justificant d'estar en possessió de les proteccions individuals necessàries i, 

específicament, l'arnés de seguretat. 

 

- Dades de la grua o grues utilitzades, amb comprovant que disposa de tota la documentació 

necessària per treballar i reuneix totes les condicions de seguretat. 

 

- Dia i hora d'inici de l'operació. 

 

- Dia i hora de finalització prevista de l'operació. 

 

- Autorització del cap d'Obra si es compleixen tots els requisits. 

 

2 .- Es lliurarà còpia d'aquest Pla d'Operacions al Coordinador de Seguretat i Salut en l'Obra abans 

de l'inici de la mateixa perquè tingui coneixement de la situació i pugui autoritzar l'inici de 

l'operació. 

 

Acció 9: 

 

1 .- A més del Tècnic de Prevenció de l'empresa contractista, el supervisor autoritzat serà present 

durant totes les operacions i tindrà en el seu poder una còpia del Pla d'operacions. 

 

2 .- Excepte autorització expressa i per escrit del Tècnic de Prevenció, el Supervisor autoritzat no ha 

de permetre l'accés a menys de 20 metres de la zona d'operacions a cap treballador ni operari de 

l'obra mentre no hagi acabat l'operació. 
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Acció 10: 

 

1 .- Durant l'operació de descàrrega l'operari situat a l'interior dels reactors biològics es mantindrà a 

una distància mínima de 10 metres de la càrrega. 

 

2 .- A aquesta mateixa distància es situarà l'operari d'enllaç a la part superior del mur, pel que fa a 

l'eix de la càrrega. 

 

3 .- El supervisor estarà sempre fora de la bassa, a 10 metres, com a mínim, de l'eix de la càrrega. 

 

4 .- El Tècnic de Prevenció, equipat amb totes les proteccions corresponents, tindrà llibertat de 

moviments en totes les zones de treball de l'operació. 

 

Acció 11: 

 

1 .- Es disposarà d'una farmaciola portàtil de primers auxilis a mà del supervisor i un equip de 

telecomunicació ràpida amb l'exterior. 

 

2 .- A la farmaciola portàtil hauran de constar els telèfons d'emergències per a cas d'una possible 

incidència. 

 

3 .- En cas que el supervisor no estigi format en primers auxilis, haurà d'haver un treballador 

designat per aquesta específiques, amb una formació mímica en primers auxilis, a la zona de 

l'operació. 

 

4 .- Hi haurà igualment un vehicle turisme per al cas que procedís una evacuació d'emergència per la 

gravetat de les lesions que pogués patir un dels operaris. 
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Acció 12: 

 

1 .- Finalitzada amb èxit l'operació es remetrà per part del Tècnic de Prevenció (Coordinador de 

Seguretat i Salut de l'empresa de serveis) una nota comunicativa escrita al Cap de Seguretat de 

l'empresa de neteja comunicant-li que l'operació s'ha efectuat SENSE NOVETAT segons el Pla 

d'operacions previ autoritzat pel cap de Seguretat i Higiene de l'empresa principal EDAR. 

 

2 .- S'ha d'informar el Cap de Seguretat i Higiene de l'empresa principal EDAR de l'èxit de l'operació 

mitjançant còpia de la nota anterior. 
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Annex I. Mesures preventives generals 

 

1.-Instruccions generals 

Amb caràcter general, els treballs a l'interior dels reactors biològics es realitzaran segons les indicacions 

prescrites el procediment de treball aquí desenvolupat. En tot el no disposat en la part general del 

procediment, s'estarà a les següents mesures preventives de l'aplicabilitat serà responsable el Coordinador de 

Seguretat i Salut de l'empresa de serveis: 

 

1r - Abans de l'inici de les tasques ha de disposar del preceptiu permís de treball format per la propietat de les 

instal·lacions. Aquest permís acompanyarà el Pla d'operacions en què es detallaran els riscos, equips i eines 

que s'utilitzaran, l'inventari de les proteccions individuals i l'equip de respiració autònoma. 

2n - Com a regla general totes les operacions de neteja de reactors biològics es realitzaran amb equips de 

respiració autònoma a l'interior de les arquetes dels bioreactors. 

En cas de no disposar d'aquests equips, o no creure necessària la seva utilització en algun moment concret, 

sempre amb caràcter excepcional, s'utilitzaran màscares FFP3 quan el Coordinador de Seguretat i Salut de 

l'empresa de neteja ho consideri convenient i ho autoritzi el cap de Seguretat i Higiene de l'Empresa 

principal. 

3r .- Es comprovarà el bon estat dels elements d'accés a l'interior de les arquetes. 

4t .- La persona responsable de l'operació a l'exterior, davant qualsevol anomalia, com ara una concentració 

perillosa de gasos o una deficiència d'oxigen en el cas de treballar sense equip de respiració autònoma, ha de 

decretar l'evacuació immediata de la zona i, si s'escau, avisarà als equips d'emergència exteriors (bombers, 

equips sanitaris especialitzats, etc..) 

5è .- Els dos operaris de l'interior de les arquetes treballaran subjectes amb un arnès especial de rescat, lligats 

amb una corda apropiada a unes politja mecàniques a l'exterior que, en cas necessari, davant una possible 

pèrdua de coneixement, podrien procedir a la seva evacuació immediata. 

6è .- Queda prohibida la utilització en l'interior de les arquetes dels bioreactors qualsevol aparell o instrument 

d'alimentació elèctrica. Les comunicacions amb el treballador que estarà d'enllaç a l'exterior es realitzaran 

amb un codi gestual. 

7è .- Queda absolutament prohibit tocar objectes metàl·lics, parts de canonades, etc.., amb les mans, 

situacions que podrien originar talls en les proteccions personals (guants, roba, botes) dels treballadors. Es 

guardarà bé d'introduir les mans en espais buits, no visibles, o dels que no pugui tenir garantia de la seva 
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total seguretat. Les punxades i talls poden ser la causa principal d'exposició a agents biològics si no es prenen 

seriosament aquestes consideracions. 

8è .- En cas d'utilitzar productes químics per a les operacions de neteja a l'interior dels reactors biològics, es 

procedirà a la instal·lació d'un sistema d'extracció localitzada. Qualsevol producte que s'utilitzi, a més d'estar 

perfectament envasat i etiquetatge, haurà d'haver estat autoritzat pel cap de Seguretat i Higiene de l'empresa 

principal en el Pla d'Operacions. 

 

2 .- Informació dels treballadors 

Amb caràcter previ a l'inici de les operacions, el Coordinador de seguretat i salut de l'empresa de serveis 

realitzarà una Sessió Informativa a tots els treballadors que participin en l'operació i els recordarà, a més de 

les prescripcions del protocol, les especificacions contingudes en aquest annex i que completen al mateix 

protocol. Aquesta sessió informativa es registrarà per escrit i no tindrà una durada inferior a 60 minuts. Es 

realitzarà 2 hores abans, com a mínim, de l'inici de l'operació. 

 

3 .- Responsabilitats 

Amb caràcter previ a l'inici de cada nova operació, el Coordinador de Seguretat i Salut de l'empresa de 

serveis, com a tècnic responsable del control de les operacions, ha d'informar els treballadors que hagin de 

participar en l'operació sobre totes les circumstàncies d'aquest annex. Els treballadors seran responsables de 

l'incompliment d'aquestes prescripcions quan hagin estat informats degudament. 

En tot cas, el coordinador i el supervisor de l'operació han de vetllar pel compliment no només del protocol 

sinó de les mesures específiques d'aquest annex i seran els responsables de suspendre l'operació de neteja si 

detecten l'incompliment d'algun dels seus punts. 

 

L'Operació, d'acord amb el Protocol i aquest annex, només es considerarà acabada quan no hi hagi cap 

treballador, eina o equip a l'interior de les arquetes dels bioreactors i s'ha procedit a una descontaminació de 

la roba i dels equips de protecció individuals dels treballadors. 

 

 

Per l'Operació de neteja dels reactors biològics, l'empresa de neteja muntarà unes infraestructures 

específiques per als seus treballadors: 

1r .- S'instal·laran unes casetes mòbils, a una distància entre 200 i 400 metres de l'entrada als accessos dels 

interiors de les arquetes dels bioreactors. Aquestes casetes mòbils consistiran en 4 mòduls separats entre si 
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per una distància de 50 metres, dotats amb totes les instal·lacions d'aigua, corrent elèctric, medi ambient 

condicionat i altres prescripcions que pugui establir, per a aquest tipus d'instal·lacions mòbils la normativa 

vigent en cada moment . Si les activitats de neteja es desenvolupen, com és aquest cas, en el marc d'una Obra 

Civil de remodelació d'una estructura, s'aplicarà també a les condicions dels llocs de treball la normativa 

específica sobre aquestes activitats. Aquestes casetes es destinaran: 

 

a) La primera a guardar els equips de protecció individual. 

b) Una segona serà el local on es canviaran de roba dels treballadors. Aquesta caseta tindrà unes 

característiques constructives especials: disposarà de dos mòduls connectats entre si. En el primer d'aquests 

mòduls dels treballadors procediran a la seva desinfecció: 

 

- Es trauran la roba contaminada després dels treballs i la dipositaran en uns contenidors destinats a 

aquest efecte. 

- En un segon contenidor deixaran els equips de protecció individual, les botes i el cas. 

- Aquests contenidors estaran a l'exterior d'aquest mòdul connectats per un tub de servei, es 50 

centímetres de diàmetre, amb l'interior del mòdul, a través d'un porta hermètic. 

 

Un cop s'hagin tret la roba, passaran per un corredor de connexió a l'altre mòdul d'aquesta segona caseta on 

es dutxaran i es vestiran de nou amb la roba de carrer. Un cop hagin passat a aquest mòdul no podran tornar a 

l'anterior. 

Tant els equips de protecció individual com tot el primer mòdul d'aquesta caseta serà desinfectat 

convenientment en les hores següents a la sortida dels treballadors. En cap dels dos mòduls d'aquesta segona 

caseta es podrà fumar, menjar o beure. 

c) Una tercera es destinarà a lloc de descans i àpats. 

d) Una quarta serà una sala habilitada com a local de primers auxilis. 

 

2n .- A l'exterior de les arquetes, just al costat dels accessos, s'instal·laran unes dutxes especials per rentat en 

cas d'utilitzar productes químics. En tot cas s'instal·laran dues aixetes per rentat d'ulls i altres dues aixetes per 

rentat de mans. 

3r .- Els treballadors accediran al recinte a peu. No es podrà estacionar a menys de 500 metres del lloc de les 

operacions. 
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4t .- Es concertarà amb una empresa especialitzada externa el rentat i desinfecció dels equips de respiració 

autònoma. La resta d'equips de protecció individual es destruiran seguint un protocol específic a aquests 

efectes. 

6è .- L'aigua utilitzada en tot el procés procedirà de la canalització pública del municipi on s'ubiqui l'estació 

depuradora d'aigües residuals. 

7è .- La sala de primers auxilis s'equiparà d'acord amb el que disposa per a aquest tipus d'instal·lacions pel 

RD 486/1997 sobre llocs de treball. A més, però, es procurarà que hi hagi un equip de RCP bàsica i un equip 

de respiració artificial. Durant la durada de l'operació hi haurà personal sanitari del servei de prevenció de 

l'empresa de neteja per tal de fer front a qualsevol eventualitat. 

En tot el recinte interior de les arquetes es senyalitzarà, mitjançant pictograma específic triangular, color 

negre coure fons groc, la indicació que a la zona hi ha risc biològic. Aquest pictograma s'instal·larà 

igualment a les casetes i en els llocs de pas. 

Es contractarà un Vigilant de Seguretat habilitat que controlarà l'accés de tot personal autoritzat degudament 

a la zona d'operacions. En cas de dubte es consultarà amb el Cap de Seguretat i Higiene de l'estació 

depuradora. Mentre duri l'operació de neteja no ha d'entrar cap persona que no tingui una participació o 

implicació, directa o indirecta, en l'operació segons el pla d'operacions. 

 

Definició d'Equips de protecció Individual 

Els Equips de Protecció Individual (EPI) són els equips destinats a ser portats o subjectats per l'operari que 

realitza l'operació de neteja perquè el protegeixi dels riscos, en essència biològics, que es trobarà a l'interior 

de les arquetes dels bioreactors . 

En tot el referent a les disposicions mínimes de seguretat i salut en l'elecció i utilització dels equips de 

protecció individual en el marc d'aquest Protocol estarem a tot el disposa la normativa específica. 

 

Formació i informació als operaris de neteja 

D'acord a quant disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals sobre formació i informació bàsica dels 

treballadors, tots els operaris que participen en les operacions de neteja de bioreactors hauran d'haver superat 

un curs de formació, de 10 hores de durada mínima, impartit per un tècnic intermedi o superior en prevenció 

de riscos laborals, expert en equips de protecció individual sobre: 

a) - El tipus de riscos que es poden evitar amb equips de protecció individual, especialment el risc biològic. 
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b) - La utilització correcta dels equips de protecció individual, d'acord amb les instruccions lliurades pel 

fabricant, el seu manteniment i la seva reparació. No obstant això, es recorda que aquests EPI seran d'un sol 

ús en aquest tipus d'operacions. 

c) - La utilització de l'equip de respiració autònom, el seu manteniment i, si s'escau reparació. 

d) - La necessitat d'informar als superiors sobre les deficiències detectades en els equips i com realitzar 

propostes de millores en aquest sentit. 

e) - Conscienciar que l'ús d'equips de protecció individual, correctament segons les instruccions facilitades 

pel fabricant, garanteix un nivell de protecció gairebé total enfront de les exposicions de contaminants 

biològics. 

El Coordinador de Seguretat i Salut de l'empresa de neteja serà responsable de comprovar que tots els 

operaris de neteja s'han col·locat els EPI adequadament abans d'entrar en els bioreactors. 

 

Concreció d'Equips de Protecció Individual a utilitzar en les operacions de neteja. 

A) Protecció respiratòria. Com a regla general s'ha d'utilitzar un equip de protecció respiratòria amb 

alimentació autònoma d'oxigen des d'una ampolla que l'operari portarà a l'esquena, amb una autonomia 

mínima de 120 minuts. Es preferirà un equip que cobreixi tot el cap a un altre que protegeixi només la via 

respiratòria amb mascareta. D'aquesta manera aconseguirem una protecció global del cap i de la cara contra 

esquitxades o aerosols en suspensió que puguin produir irritacions en les zones dèrmiques de la cara. En cas 

de desestimar l'ús d'aquesta protecció, s'utilitzarà, com a mínim, mascaretes amb protecció tipus FFP3. 

Aquesta última circumstància serà molt excepcional i només es realitzarà amb autorització del cap de 

Seguretat i Higiene de l'empresa principal si considera que el risc de contagi és menyspreable. 

B) Guants. S'utilitzen per a la protecció de les mans contra agressions biològiques sobre la pell que puguin 

provocar irritacions o infeccions en cas de ferides superficials. Amb caràcter general, hauran de ser adequats 

per a la manipulació de productes de neteja de caràcter càustic i corrosiu. No obstant això, en aquest tipus de 

neteja amb aigua a pressió, els guants seran de goma, de resistència elevada a talls i punxades per tal d'evitar 

contactes de la pell amb material contaminat. Seran de goma impermeable. 

C) Calçat. S'utilitzaran botes d'aigua, de mitja canya, impermeable, de goma, de color negre, amb sola i 

puntera reforçada. Evitarem així punxades. Tenint en compte que la neteja de la zona s'haurà de fer amb uns 

20 centímetres d'aigua, aquest tipus de botes es fa imprescindible. A les zones aeròbica i anaeròbica es pot 

substituir aquest tipus de botes per les clàssiques de puntera reforçada utilitzades en el sector de la 

construcció o del metall. 
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D) Casc. Serà de color vermell, visible, i de resistència adequada a xocs contra objectes immòbils i caiguda 

d'objectes. Des d'un punt de vista del risc higiènic, protegirà la zona dèrmica del cap de possibles irritacions 

provocades per aerosols en suspensió. 

E) Arnés i cinturó amb corda de seguretat. Enganxat a una politja amb tracció mecànica instal·lada a la part 

superior de les arquetes té la funció de facilitar l'evacuació dels treballadors en cas d'una emergència amb 

pèrdua total de consciència. No s'haurà de permetre l'entrada a cap treballador que no porti aquesta protecció 

perfectament instal·lada en el seu cos. 

F) Protecció auditiva. S'utilitzarà protecció auditiva per l'alt nivell de pressió acústica en aquest tipus de 

treballs. El raig d'aigua, disparada a alta pressió amb la mànega, produeix impactes de gran violència sobre 

les superfícies dures de les arquetes i això genera un elevat nivell de soroll. A més, les orelles poden ser una 

via d'entrada de contaminants biològics. Per aquesta raó s'equiparà als operaris amb protecció auditiva que 

cobreixi hermèticament tot la superfície del lòbul de l'orella. 

G) Ulleres. Protegiran del risc de projecció de partícules, esquitxades i irritacions. No obstant això, es 

procurarà protegir els ulls amb un equip de respiració autònom que cobreixi tot el cap del treballador. Si hi 

ha disposició en el mercat d'aquest equip s'ha d'utilitzar amb preferència a les ulleres. 

H) Roba especial de treball. Els treballadors faran servir vestit granota de goma, impermeable, per a la neteja 

a la zona d'arquetes de fotobioreactors. En les altres zones (aeròbic i anaeròbic) es podrà autoritzar l'ús de 

granota de roba d’un sol ús, de color blanc. Ambdues peces, en tot cas, seran de color blanc. 

A part d'aquests equips d'obligat ús, ja establerts en les accions del protocol, els responsables de seguretat de 

l'empresa principal o de l'empresa de neteja, en el marc de la coordinació d'activitats empresarials que 

consagra el RD 171/2004, poden acordar la utilització d'altres equips de protecció individual no previstos en  

aquest annex. 

El coordinador de seguretat i salut de l'empresa de neteja, com a tècnic de prevenció encarregat de vetllar pel 

compliment d'aquest protocol, serà l'encarregat de controlar que els operaris porten ben posats, en tot 

moment, els equips de protecció individual que s'han descrit aquí, que estan tots certificats i que es disposi de 

la documentació tècnica corresponent a tots ells. 
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6. ECONOMIA 
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6.1. IMPACTE ECONÒMIC DE LA PREVENCIÓ 

 

A continuació es detalla la despesa econòmica que li ha suposat a l’empresa adequar-se a les exigències 

legals de la prevenció de riscos laborals. 

 

CONCEPTE UNITATS 
PREU (€) 

Pla de Prevenció 1 
285 

Avaluació de Riscos 1 
850 

Mesuraments químics 1 
950 

Formació nivell basic  1 
275 

Formació primers auxilis 9 
425 

Formació riscos específics  9 
132 

Procediment treball neteja 1 
354 

EPI’s Partida Global 
900 

Sanció Inspecció de Treball  
10.000 

 TOTAL 14.171 

  

 

Com es pot veure la sanció que li va imposar Inspecció de Treball es més del doble del que costa tenir tota la 

prevenció al dia. 
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7. CONCLUSIONS 
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7.1. CONCLUSIONS 

 

A mitjans de desembre de 2011 es va lliurar la documentació requerida a Inspecció de Treball. A principis de 

gener la van donar com a bona. Encara que obliguen a repetir les mesures de contaminants amb la 

instal·lació en  marxa. 

Per suposat la sanció econòmica no es retira. 

L’obligació de qualsevol empresari es garantir la seguretat i salut dels seus treballador i a part de sancions 

econòmiques, s’ha de complir amb la llei de prevenció de riscos laborals. 

El compendi d’activitats preventives que figuren en aquest PFC es una bona mostra de les possibles 

actuacions d’un enginyer al camp de la prevenció. Encara que n’hi ha moltes més.    

M’agradaria que aquest PFC serveixi perquè els futurs enginyers, de qualsevol especialitat, abans de 

dissenyar el projecte de qualsevol procés, tinguessin en compte els riscos que aquest procés produirà a la 

persona que li toqui treballar 
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