
Més informació a:

Per obtenir més informació sobre el soroll: 
normativa, mesurament, avaluació, vigilància de la  
salut, etc., accedeix al manual Guia del mesurament 
del soroll. Mesures preventives, i al vídeo Soroll  a 
les  obres de construcció. Mesures preventives.
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A LES OBRES  
DE CONSTRUCCIÓ

Soroll
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre 
la protecció de la salut i la seguretat dels  
treballadors/es contra els riscos relacionats 
amb l’exposició al soroll.
Com a base per a la predicció del risc i per a la 
decisió sobre mesures de prevenció adequades,    
la normativa del soroll introdueix dos valors 
d’exposició que donen lloc a una acció, i que 
es refereixen als nivells d’exposició diària i als 
pics de soroll. Els valors límit d’exposició  es  
defineixen per evitar danys irreversibles en 
l’audició dels treballadors/es.

Valors límit d’exposició

LAeq, d = 87 dB(A) durant 8 hores  
i Lpico=140 dB(C)

Valors superiors d’exposició 
que donen lloc a una acció

LAeq, d = 85 dB(A) i Lpico = 137 dB (C)

Valors inferiors d’exposició   
que donen lloc a una acció

LAeq, d = 80 dB(A) i Lpico = 135 dB (C)

És fonamental que els 
treballadors/es, el personal 
tècnic i els empresaris/es 
es conscienciïn i donin més 
importància al problema del 
soroll fet que repercutirà 
en una salut més bona 
i més qualitat de vida 
laboral i personal.
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Accedeix 
al tríptic i 
descarrega’l en 
d’altres llengües 
cooficials i 
estrangeres

Descarrega 
aquí el 
manual

http://www.lineaprevencion.com


Els sorolls formen part de la nostra 
vida quotidiana i són agents habituals 
en el sector de la construcció. 
En moltes ocasions aquests sorolls 
són agressius per a les persones en 
el seu entorn laboral i extralaboral.

Fonts de soroll
a les obres de construcció
Són generades per:
  Tasques realitzades i ambient de treball físic.

  Equips de treball, vehicles, radials, compressores, etc. i 
d’altres materials utilitzats.

  Altres activitats concurrents a l’obra.

Actuacions sobre el receptor
  Aïllament del personal en cabines.

  Selecció de la protecció auditiva.

  Formació i informació per als treballadors/es.

2| MESURES ORGANIZATIVES 
Aquestes mesures redueixen el nivell d’exposició  
de les persones mitjançant l’ordenació del treball  
i inclouen accions principalment destinades 
a reduir el temps d’exposició (rotació de llocs, 
restricció d’accés, etc.).

Vigilància de la salut
Realitzar controls audiomètrics periòdics  
segons la normativa.

Equips de protecció auditiva
S’han d’utilitzar quan es comprovi que les 
mesures tècniques i organitzatives  són 
insuficients. Tipus de protectors:

Protectors passius:
  Taps
  Cascos, orelleres

Protectors no passius (recomanables):
  Dependents del nivell: ofereixen una atenuació  

variable en funció del nivell del soroll.

  Amb reducció activa del soroll (ANR): 
especialment eficaços per atenuar  
determinades freqüències.

  Amb sistema de comunicació: permeten  
la transmissió d’informació o de  
determinats senyals.

Efectes auditius

Pèrdues d’audició temporals 
Pèrdues d’audició permanents 
  Trauma acústic agut.
  Trauma acústic crònic:  

hipoacúsia o sordesa  
induïda pel soroll.

Efectes del soroll
sobre l’organisme
L’exposició dels treballadors/es al soroll, 
ja sigui de forma prolongada o breu  a 
sorolls intensos o d’impactes, provoca 
efectes nocius en la salut.

Efectes no auditius

Efectes fisiològics 
  Augment de la freqüència 

respiratòria.
  Problemes circulatoris.
  Trastorns digestius.
  Alteracions visuals
  Insomni, cansament,  

irritabilitat, etc.

Estrès relacionat amb el treball  
Augment del risc d’accidents

Control de soroll:
implementació de mesures
S’han d’aplicar totes les mesures preventives 
necessàries per tractar d’eliminar els riscos o,  
si no fos possible, reduir-los al nivell més baix.

1| MESURES TÈCNIQUES 
Redueixen els nivells de soroll en l’origen o 
el focus d’emissió i sobre els mitjans que el  
transmeten o el propaguen.

Actuacions en la font o el focus d’emissió
  Selecció i adaptació dels equips de treball 

perquè generin el menor soroll possible.

  Mètodes de treball o procediments que 
minimitzin l’exposició al soroll. Substitució 
de processos i/o materials.

  Aïllament mitjançant tancament   
de l’origen.

  Utilització de silenciadors.

Actuacions en la transmissió  
o la propagació del soroll
  Actuacions en la transmissió aèria del  

soroll (barreres, pantalles acústiques).

  Actuacions en la transmissió del soroll  
en sòlids.


