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LA CONSTRUCCIÓ

Sílice cristal·lina 
respirable

Coneix més coses sobre la sílice cristal·lina a la web 
silicecristalina.lineaprevencion.com

Aquí trobaràs més informació sobre:

  Què és la sílice cristal·lina respirable? 
Explicació ràpida sobre els motius pels quals 
s’han de protegir els treballadors/es.

  Efectes de l’exposició. Principals malalties.

  Eines de càlcul per valorar l’exposició a la sílice 
cristal·lina respirable.

  Mesures per reduir i controlar l’exposició a la 
SCR segons el lloc de treball/activitat.

  Normativa: requisits.

  Repositori de documentació d’interès.

Mesures de control del risc
Segons el que s’indica en la normativa sobre 
agents cancerígens, s’aplicaran les mesures 
preventives següents:

Substitució 

Si és possible, se substituirà per altres materials 
o procediments menys perillosos per a la salut 
de les persones treballadores.

Reducció a l’exposició 
Si no es pot substituir, es garantirà el menor 
nivell possible d’exposició del personal 
mitjançant mesures com, per exemple: 
 Sistemes tancats.
  Utilització de processos o tècniques que  

en redueixin la formació.
 Limitació del nombre de personal exposat.
  Sistemes d’extracció 

localitzada o de 
ventilació general. 

  Ús de protecció 
individual quan el que 
acabem d’esmentar no 
resulti eficaç. 

  Mesures higièniques 
(neteges regulars).

Higiene personal i protecció individual 
  No mengis, beguis o fumis on hi hagi risc.

  Utilitza roba de protecció apropiada i  
guarda-la en un lloc separat.

  Emmagatzema adequadament els equips 
de protecció i verifica’n la neteja  i que 
funcionin bé. 

  Mantingues una neteja personal adequada 
abans de menjar i de plegar de la feina.

  No rentis a casa la roba de treball.

No s’ha de 
superar el 
valor límit, 
establert en 

0,05 mg/m3
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Accedeix al tríptic i 
descarrega’l en d’altres 
llengües cooficials i 
estrangeres

http://www.lineaprevencion.com


 Silicosi crònica: 
conseqüència d’una 
exposició a nivells baixos 
de SCR durant un llarg 
període de temps.

Silicosi aguda: resultant d’una 
exposició extremadament alta 
a la SCR durant un període de 
temps curt.

 Silicosi acelerada:  
resultat de l’exposició a 
nivells elevats de SCR.

Efectes sobre la salut derivats 
de l’exposició a la sílice 
cristal·lina respirable

SILICOSI 
Malaltia professional de l’aparell 
respiratori que es produeix 
per l’acumulació de partícules 
respirables de sílice cristal·lina 
en els pulmons. 
Tipus de pneumoconiosi que 
produeix dificultats respiratòries  
i que pot generar càncer de pulmó  
i la mort.

En funció del temps d’exposició, 
se’n distingeixen tres tipus:

CÀNCER 
El càncer de pulmó s’ha reconegut com una 
de les patologies que poden derivar-se de 
l’exposició a la sílice.

El RD 1154/2020 va incloure en la llista 
d’agents cancerígens del RD 665/1997 
l’exposició a la pols respirable de sílice 
cristal·lina generada en un procés de treball.

MALALTIA PULMONAR  
OBSTRUCTIVA CRÒNICA (EPOC)
Terme que recull diverses malalties 
pulmonars com ara: enfisema, bronquitis 
crònica, asma.

ALTRES MALALTIES
Els treballadors/es exposats a la SCR tenen 
un risc de patir: tuberculosi, malaltia renal, 
problemes cardiovasculars i malalties del 
sistema immunològic (esclerodèrmia, artritis 
reumatoide, etc.).

És important que es vigili el personal 
adequadament davant de l’exposició 
prolongada a la SCR per detectar, 
com més aviat millor, possibles mals 
pulmonars que amb el temps es tornin 
més difícils de tractar.

Què és la sílice cristal·lina 
respirable (SCR)?
És la sílice cristal·lina continguda en la fracció 
de pols respirable (< 5 µm) que passa perles 
vies respiratòries i poden arribar a dipositar-se 
als pulmons.
Es considera una exposició significativa de SCR 
si la composició de la pols conté més del 10% de 
sílice cristal·lina.

On es troba la SCR?
En qualsevol situació de treball en què es 
generi pols a partir de materials o productes 
que contenen sílice cristal·lina i el polsim 
passi a l’ambient com, per exemple, en aquelles 
operacions en  què es trituren, es tallen, es 
perforen, es talen o es molen aquests materials.

En el sector de la construcció: 
   Treballs en túnels, obres públiques.

   Treballs en sec, trituració, tamisatge i 
manipulació de minerals o roques.

   Tasques amb moles (poliment, afinament) 
que continguin sílice lliure.

   Tasques amb raig de sorra i esmeril..

5 ANYS

DE 5 A 10 ANYS

10 ANYS

Les persones que han 
desenvolupat silicosi tenen més 
risc de patir càncer de pulmó  
(sense tenir en compte altres factors 
com el tabaquisme, l’edat, etc.)

Accedeix a aquest  
enllaç per aprofundir  
en el procés degeneratiu 
de la silicosi

https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/videos/silica-exposure?lang=en)

