
Máis información en:

Para obter máis información sobre o ruído: 
normativa, medición, avaliación, vixilancia da 
saúde, etc., accede ao manual “Guía de medición 
do ruído. Medidas preventivas” e ao vídeo “Ruído 
en obras de construción. Medidas preventivas”.

w w w. l i n e a p r e v e n c i o n . c o m

NAS OBRAS DA  
CONSTRUCIÓN

Ruído
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo,  
sobre a protección da saúde e a seguridade  
dos traballadores contra os riscos  
relacionados coa exposición ao ruído.
Como base para a predición do risco e a decisión 
sobre medidas de prevención axeitadas, a 
normativa de Ruído introduce dous valores 
de exposición que dan lugar a unha acción, 
referidos aos niveis de exposición diaria e aos 
niveis cume. Os valores límite de exposición 
defínense para evitar danos irreversibles na 
audición dos traballadores. 

Valores límite de exposición

LAeq, d = 87 dB(A) durante 8 horas  
y Lcume=140 dB(C)

Valores superiores de exposición  
que dan lugar a unha acción

LAeq, d = 85 dB(A) y Lcume = 137 dB (C)

Valores inferiores de exposición  
que dan lugar a unha acción

LAeq, d = 80 dB(A) y L cume = 135 dB (C)

É fundamental que  
traballadores/as, persoal  
técnico e empresarios/as collan 
conciencia e dean unha maior 
importancia ao problema do 
ruído, o que repercutirá nunha 
mellor saúde e calidade de 
vida laboral e persoal
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Os ruídos forman parte da nosa 
vida cotiá e son axentes habituais 
no sector da construción. 
En moitas ocasións estes ruídos 
son agresivos para as persoas no 
seu medio laboral e extralaboral.

Fontes de ruído
en obras de construción
Son xeradas por: 
  Tarefas realizadas e ambiente de traballo físico

  Equipos de traballo, vehículos, moa radial,  
compresores, etc. e materiais empregados

  Outras actividades concorrentes na obra

Actuacións sobre o receptor
  Illamento do persoal en cabinas.

  Selección da protección auditiva.

  Formación e información dos traballadores/as.

2| MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
Estas medidas reducen o nivel de exposición 
das persoas mediante a ordenación do traballo 
e inclúen accións principalmente destinadas a 
reducir o tempo de exposición (rotación de postos, 
restrición de acceso, etc.).

Vixilancia da saúde
Realizar controis con audiómetros periodicamente  
segundo a normativa.

Equipos de protección auditiva
Empregaranse cando se comprobe que 
as medidas técnicas e organizativas son 
insuficientes. Tipos de protectores:

Protectores pasivos:
  Tapóns
  Cascos, orelleiras

Protectores non pasivos (recomendable):
  Dependentes do nivel: ofrecen unha atenuación 

variable en función do nivel de ruído.

  Con redución activa do ruído (ANR): 
especialmente eficaces para atenuar 
determinadas frecuencias.

  Con sistema de comunicación: permiten a 
transmisión de información ou determinados 
sinais.

Efectos auditivos 

Perdas de audición temporais 
Perdas de audición permanentes 
  Trauma acústico agudo
  Trauma acústico crónico:  

hipoacusia ou xordeira  
inducida polo ruído

Efectos do ruído
sobre o organismo
A exposición dos traballadores/as ao ruído, 
ben sexa de forma prolongada ou breve a 
ruídos intensos ou de impacto, provoca 
efectos nocivos na saúde.

Efectos non auditivos 

Efectos fisiolóxicos
  Aumento da frecuencia 

respiratoria
  Problemas circulatorios
  Trastornos dixestivos
 Alteracións visuais
  Insomnio, esgotamento, 

irritabilidade, etc

Estrés relacionado co traballo  
Aumento do risco de accidentes

Control de ruído:
implantación de medidas
Débense aplicar tódalas medidas preventivas 
necesarias para tratar de eliminar os riscos ou, se 
non fora posible, reducilos ao seu nivel máis baixo.

1| MEDIDAS TÉCNICAS 
Reducen os niveis de ruído na fonte ou 
focos de emisión e sobor dos medios de 
transmisión ou propagación do mesmo.

Actuacións na fonte ou focos de emisión
  Selección e adaptación de equipos de 

traballo para que xeren o menor ruído 
posíbel.

  Métodos de traballo ou procedementos 
que minimicen a exposición ao ruído. 
Substitución de procesos e/ou materiais.

  Illamento mediante cerramento  da fonte.

  Utilización de silenciadores.

Actuacións na transmisión  
ou propagación do ruído
  Actuacións na transmisión aérea do ruído 

(barreiras, pantallas acústicas).

  Actuacións na transmisión do ruído en 
sólidos..


