
 

 
 
 

 

Avaliación do risco de exposición a 
po e ruído nos talleres de 

elaboración de pedra natural da 
provincia de Pontevedra 

 
 
 

 
 
 

CENTRO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE 
PONTEVEDRA 

 
 

XANEIRO 2009



 

 1 

 
 
 
 
 
 

 



 

 2 

 
 

 
 

UINDICE 
 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN        
 
2.- OBXECTIVOS DO ESTUDO 
 
3.- CARACTERISTICAS DO ESTUDO 
 
4.- METODOLOXÍA 
 
5.- RESULTADOS 
 
6.- CONCLUSIÓNS 
 
7.- RECOMENDACIÓNS 
 
9.-  BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ANEXOS 
 



 

 3 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A) Antecedentes 

 

A Lei de Prevención de Riscos Laborais establece, no seu artigo 7, ”las 
Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones 
de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control, 
divulgación, formación e investigación en materia preventiva” (Ref.1). 

A elaboración de pedra natural presenta, asemade doutros máis xerais, os riscos 
específicos derivados da posibilidade de exposición ao po e ao ruído, que en casos 
extremos poderían derivar en danos para a saúde como a silicose e a hipoacusia ou 
xordeira profesional respectivamente.  

Tendo en conta o anterior e a petición das partes signatarias do convenio colectivo 
provincial de mármores e pedras de Pontevedra para os anos 2007-2009, que no 
seu artigo 9.7 establece a necesidade de realizar un estudo sectorial que identifique 
os riscos de cada posto de traballo e que este será o resultado dos traballos 
realizados por un comité dirixido polo Centro de Seguridade e Saúde Laboral de 
Rande nas empresas de "elaboración de pedra natural" (CNAE 26.7) da provincia de 
Pontevedra, o ISSGA, a través do Centro de Seguridade e Saúde Laboral de Rande 
en colaboración cos técnicos das Asociacións Sindicais máis representativas 
(CCOO, UGT e CIG) e Empresariais, como a Asociación Galega de Graniteiros 
(AGG) e a Asociación Provincial de Materiais para a Construcción (Sección de 
Mármoles e Pedras), realizou o presente estudo sectorial nos talleres de elaboración 
de pedra natural da provincia de Pontevedra, que basicamente se centrou na zona 
de Porriño e arredores deixando a porta aberta a unha posible extensión deste ao 
resto da Provincia e da Comunidade. Trátase, pois, de dar a coñecer os riscos 
existentes nos postos de traballo co fin de adoptar as medidas de control máis 
axeitadas. 
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Para a realización do estudo foi moi estimable a colaboración prestada en todo 
momento polas empresas e traballadores, aos que se colocaron medidores de po e 
ruído durante a xornada laboral. Ademais queremos salientar  a implicación dos 
técnicos da AGG, CCOO, UGT, CIG, así como doutros servizos de prevención das 
empresas participantes no proxecto. 

Por último, o noso agradecemento a D. Artemio González Fernández e D. José Luis 
Eguidazu Pujades, Técnicos do Instituto Nacional de Silicosis e o noso 
agradecemento especial  a D. José María Matías, profesor de Estatística da 
Universidade de Vigo por toda a axuda prestada. 

 
Foto 1.- Centro de Seguridade e Saúde Laboral de Ra nde (Pontevedra). Vista lateral 

 

B) Características xerais das empresas mostradas 

 

As empresas estudadas dedícanse a unha ou máis das seguintes actividades: 
extracción, transformación e comercialización de pedra natural. Dentro dos 
acabados diferenciamos, entre outros, o serrado, pulido, abuxardado, apomazado, 
flamexado e resinado. 
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A continuación facemos unha breve descrición do pro ceso productivo que 
comeza nas canteiras e continúa nas naves de transf ormación obxecto deste 
estudo. 

- Sistema de explotación en canteira de rocha ornamen tal 

 

O sistema de arranque neste tipo de explotacións é similar en todas elas e consiste 
basicamente na extracción en canteira de bloques de granito, de dimensións 
variables, (entre 10 e 900 m3) sen danar o macizo que os rodea ou contén. Unha vez 
cortado o bloque da masa granítica, este é envorcado, mediante gatos hidráulicos ou 
arietes colocados como prolongación do brazo das pas cargadoras, sobre un leito de 
terra que amortece a súa caída. 

Posteriormente, e unha vez xa separados estes bloques, son sometidos, en función 
do seu destino en sucesivas etapas, a subdivisións ata alcanzar unhas dimensións 
doadamente manipulables e que poidan usarse nas industrias de transformación. 

 

- Naves de corte e pulido 

 

Os bloques de granito arrancados nas canteiras son conducidos ata as naves 
denominadas de tratamento, onde en sucesivas etapas son procesados ata obter as 
dimensións e calidades comerciais. 

A materia prima son os bloques de granito, traídos directamente dende as canteiras 
de extracción, e o proceso de traballo consiste na transformación destes bloques en 
láminas de espesuras diversas. 

A recepción dos bloques realízase no parque de bloques, lugar onde se depositan 
temporalmente para o seu posterior tratamento. 

Inicialmente os bloques son cortados, mediante teares ou serras, en placas de 
diferente grosor e tamaño. Estas placas son pulidas, abrillantadas, cortadas, 
biseladas, etc., obténdose os tamaños, formas e calidades que demanda o mercado. 

Todas as naves son similares en canto ao proceso de tratamento, manténdose a 
diferencia no tipo de producto final fabricado, tipo de rocha manipulada e producción 
obtida. 

A continuación describimos os diferentes postos que foron mostrados nas diferentes 
naves de fabricación. 
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C)  Descrición dos postos de traballo  

 
No anexo I podemos ver as tarefas máis características dos diferentes postos 
avaliados. A continuación reflectimos o contraste existente entre técnicas antigas e 
modernas en operacións de flamexado. 

Contraste existente entre técnicas antigas e modern as en operacións de 
flamexado:  

 

 
Foto 2.- Flamexado automático. Nestas operacións o operario atópase separado da zona de 
xeración do contaminante mediante unha barreira fís ica.  
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 Foto 3.- Posto de Flamexado manual. Podemos observ ar que o operario, mediante un soprete, 
vai queimando e escamando a superficie da pedra dán dolle un aspecto irregular característico. 
O operario utiliza E.P.I.´s  contra po e ruído e a ventilación é natural. 
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2.- OBXECTIVOS DO ESTUDO 
 

a) Coñecer os niveis de exposición a po e ruído aos que se atopan sometidos os 
traballadores. 

b) Valorar as medidas de control que se atopan as empresas. 

c) Decidir sobre a necesidade de adoptar medidas de control. 

d) Determinar que clase de medidas hai que implantar. 

 

3.- CARACTERISTICAS DO ESTUDO 

 

Este estudo realízase a petición das partes signatarias do Convenio colectivo 
provincial de mármores e pedras de Pontevedra para os anos 2007-2009, que no 
seu artigo 9.7 establece a necesidade de realizar un estudo/informe de este tipo que 
será o resultado dos traballos realizados por un comité dirixido polo Centro de 
Seguridade e Saúde Laboral de Rande e céntrase  nas empresas de “elaboración de 
pedra natural” (CNAE 26.7) da provincia de Pontevedra. 

 Son signatarios do Convenio, dunha parte as centrais sindicais CCOO, UGT e 
CIG, como representación social, e por outra parte a Asociación Provincial de 
Materiais para a Construcción (Sección de Mármores e Pedras) e a Asociación 
Galega de Graniteiros en representación empresarial. 

  

4.- METODOLOXÍA 

 

a) Definición da poboación obxecto do estudo 

 

Co fin de facilitar a análise e posterior tratamento estatístico dos datos acordouse  
elixir como poboación obxecto de estudo o posto de traballo (Anexo I) e non o 
proceso ou as tarefas que podería ser bastante máis laborioso. 

 

b) Descrición da mostra 

 

Segundo se indicou na introducción, o estudo céntrase nas industrias de 
“elaboración de pedra natural” da provincia de Pontevedra (CNAE 26.7). 
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Da totalidade de empresas do Sector e de acordo co comité seleccionouse unha 
mostra de 34 empresas que totalizan ao redor de 1.400 traballadores. 

O número de traballadores a estudiar por posto de  traballo sería en principio de 
dous, co fin de evitar que un posible fallo nunha das mostras invalide os resultados. 

A distribución da mostra, por localidade de situación e tamaño da empresa recóllese 
no Anexo II. 

 

c) Criterios de valoración 

 

Para a valoración dos riscos de exposición a po e ruído utilizáronse como criterios 
de referencia: 

I. A Instrucción técnica complementaria 2.0.02 “Protección dos 
traballadores contra o po, en relación coa silicose, nas industrias 
extractivas,” do Regulamento de normas de seguridade mineira 
aprobada por Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto. (Ref. 3). 

II. Ruído: Real decreto 286/2006, de 10 de marzo, “sobre protección da 
saúde e a seguridade dos traballadores fronte aos riscos derivados da 
exposición ao ruído”. (Ref. 5). 

 

Co fin de establecer as oportunas prioridades á hora de adoptar as medidas de 
control establecéronse  as seguintes categorías de risco, de acordo co sistema 
binario de avaliación proposto polo INSHT na súa Guía Técnica de Avaliación de 
Riscos Laborais na que se avalía a magnitude dos riscos identificados en base á 
severidade do dano e a probabilidade de ocorrencia do mesmo, tal como se indica 
no artigo 4.2 da Lei de prevención de riscos laborais: trivial, tolerable, moderado, 
importante e intolerable (Anexo III) (Ref. 25). As valoracións obtidas son referidas ao 
medio ambiente laboral. En elas tivemos en conta os tempos de exposición ao 
contaminante pero non a posible utilización de equipos de protección persoal. 

Co fin de obter unha información complementaria, recolléronse, así mesmo, 
diferentes tipos de medidas de control adoptadas polas empresas para mellorar as 
condicións de Seguridade e Saúde (Anexo IV). 
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d) Método seguido 

 

Po: Instrucción técnica complementaria 2.0.02 

 

A mostraxe e a toma de datos necesarios para a elaboración deste estudo 
realizáronse por técnicos do Centro de Seguridade e Saúde Laboral de Rande. 

A toma de mostras foi a fixada pola ITC 2.0.02 no seu apartado 4.2.2, aprobada pola 
Orde ITC/2585/2007 do 30 de agosto, do Regulamento xeral de normas básicas de 
seguridade mineira. En todos os casos se estudaron os métodos operativos nas 
empresas, co fin de establecer as correspondentes medidas preventivas. 

 

Utilizáronse aparatos persoais, compostos de bombas de aspiración GILIAN GilAir-3 
ou CASELLA AFC 124, que recollen nunha membrana de PVC de 37 mm de 
diámetro, o po respirable, separado por medio dun ciclón incorporado ao aparato e 
que se coloca individualmente cada traballador. 

 

Un ciclón é un selector de partículas; o seu fundamento se basea na deposición 
selectiva que sofren as partículas máis grosas dun aerosol con respecto ás máis 
finas, debido á maior forza centrífuga que estas adquiren ao ser sometido o aire en 
que se atopan suspendidas a un movemento forzado de xiro (figura 1 e 2). 

 

    
Figura 1.- Esquema do funcionamento dun ciclón para fracción 

respirable (Ref 15,17).   

 Foto 4: Posición do ciclón no 

traballador 

 

A Orde ministerial do 30 de agosto de 2007, pola que se aproba a Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) 2.0.02 "Protección dos traballadores contra o po, en 
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relación coa silicose nas industrias extractivas”, do Regulamento xeral de normas 
básicas de seguridade mineira, fixa como parámetros de valoración: 

• concentración da sílice libre contida na fracción respirable do po, medida en 
mg/m3. 

• concentración da fracción respirable do po en mg/m3. 

 

A devandita orde establece no seu apartado 4.2.7 que os valores límites ambientais 
para a exposición diaria (VLA-ED) que han de terse en conta simultaneamente 
serán: 

 

a) A concentración da sílice libre contida na fracción respirable de po non será 
superior a 0,1 mg/m3. 

b) A concentración da fracción respirable de po non superará o valor de 3 
mg/m3. 

 

Figura 2.-  Convenio fracción respirable segundo a norma UNE-EN 481:1995 (Ref. 13,14) 

 

En función dos resultados obtidos e para facilitar a valoración do risco hixiénico 
aplicamos o sistema binario descrito no punto anterior.  
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Ruído: Real decreto 286/2006, de 10 de marzo 

 

Para a realización do presente proxecto fixéronse dosimetrías, utilizando dosímetros 
NOISE PRO DLX de precisión tipo "1". Este aparato permite realizar medicións de 
ruído (Leq, Lpico), acumuladas en intervalos de 1 segundo ata varias horas, así 
como a súa evolución ao longo do tempo. 

O dosímetro colocouse a cada traballador, situando o micrófono do equipo o máis 
próximo posible ao oído (Figura 3). Normalmente tomábase ao comezar a xornada 
laboral, retirándose ao final desta. Nalgúns casos, por distintas circunstancias, non 
foi posible recoller os datos de toda a xornada laboral, aínda que sí un intervalo 
representativo da mesma. 

Para a avaliación do risco ao ruído ao que están expostos os traballadores dos 
talleres aplicouse o Real decreto 286/2006 do 11 de marzo de 2006. 

 
Figura 3.- Posición do dosímetro no traballador. Dosímetro utilizado nas medicións. 

 

Os parámetros medidos en cada posto de traballo foron: 

• Nivel de exposición diario equivalente: LAeq,d  dB(A) 

• Nivel de Pico: Lpico dB(C) 

En función do resultado obtido, estableceuse a magnitude do risco aplicando 
igualmente o sistema binario. 
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e) Recollida e tratamento de datos 

 

As medicións efectuáronse no período que vai de maio a agosto do 2008. 

Para facilitar o traballo elaboráronse unha serie de fichas que, unha vez cubertas 
cos datos recollidos en campo se envorcan no ordenador en formato excel para o 
seu posterior estudo mediante o programa de tratamento estatístico SPSS. 

Nas fichas, ademais das variables obxecto deste estudo (po, ruído) aparecen outros 
datos que consideramos de interese cos seus códigos correspondentes de 
identificación para posibles estudos de correlación (anexo V). 

 

5.- RESULTADOS 

 

5.1. PO 

As análises das concentracións de po realizáronse nos laboratorios do “Instituto 
Nacional de Silicosis”. 

No cadro que se achega a continuación, recóllense os valores medios analizados 
para cada empresa, en canto a número de mostras, a concentración da sílice libre 
contida na fracción respirable de po, a concentración da fracción respirable de po en 
mg/m3, e a porcentaxe de mostras que superan o valor límite regulamentario: 

O resultado medio das 261 mostras tomadas foi de 0,1430 mg/m3  de sílice libre 
contida na fracción de po respirable e de 0,8040 mg/m3  de fracción respirable, 
ademais un 29,89% superan o valor límite regulamentario. Por outro lado están 
clasificadas como de risco moderado un 51,72%, un 18,01% están clasificadas como 
de risco importante, un 29,89% están clasificadas como de risco intolerable, un 
47,90% son importantes ou intolerables. 
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Empresa Nº mostras 
mg/m

3
 

Fr 

mg/m
3
 

SiO2 

%>VL %t %to %mo %i %in 

360189 9 0.6056 0.1051 22.22 0.00 0.00 55.56 22.22 22.22 

360341 6 0.4267 0.0750 33.33 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 

360347 8 0.5000 0.0715 37.50 0.00 0.00 50.00 12.50 37.50 

360249 9 0.4922 0.0553 11.11 0.00 0.00 77.78 11.11 11.11 

360103 13 0.4192 0.0452 15.38 0.00 0.00 69.23 15.38 15.38 

360206 9 0.7989 0.1529 55.56 0.00 0.00 44.44 0.00 55.56 

360254 7 1.7117 0.3555 57.14 0.00 0.00 14.29 14.29 57.14 

360123 7 0.5900 0.0439 14.29 0.00 0.00 71.43 14.29 14.29 

360191 9 0.6267 0.0960 22.22 0.00 0.00 55.56 22.22 22.22 

360108 11 0.7245 0.1290 27.27 0.00 0.00 54.55 18.18 27.27 

360228 8 0.7063 0.0961 25.00 0.00 0.00 75.00 0.00 25.00 

360142 11 0.4173 0.0299 0.00 0.00 0.00 81.82 18.18 0.00 

360357 11 0.4309 0.0361 0.00 0.00 0.00 63.64 36.36 0.00 

360166 8 0.5838 0.0655 25.00 0.00 0.00 50.00 25.00 25.00 

360236 13 0.9915 0.1103 15.38 0.00 0.00 61.54 23.08 15.38 

360121 5 0.7780 0.1638 20.00 0.00 0.00 40.00 40.00 20.00 

360317 12 0.4408 0.0220 0.00 0.00 0.00 83.33 16.67 0.00 

360440 12 0.4783 0.0410 8.33 0.00 0.00 83.33 8.33 8.33 

360113 8 0.5488 0.0921 25.00 0.00 0.00 37.50 37.50 25.00 

360351 2 1.6850 0.2090 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

360289 3 1.0533 0.3020 66.67 0.00 0.00 0.00 33.33 66.67 

360385 5 0.3060 0.0246 0.00 0.00 0.00 80.00 20.00 0.00 

360445 6 0.5617 0.1618 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 

360443 4 0.9300 0.4163 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

360380 8 1.7163 0.3321 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

360306 4 1.3375 1.3298 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

360447 3 2.3100 0.6947 66.67 0.00 0.00 0.00 33.33 66.67 

360444 2 0.3300 0.0255 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

360111 9 0.8744 0.0757 33.33 0.00 0.00 44.44 22.22 33.33 

360320 12 0.3550 0.0488 8.33 0.00 0.00 66.67 25.00 8.33 

360238 8 0.9650 0.1731 37.50 0.00 0.00 50.00 12.50 37.50 

360446 5 2.6380 0.3400 80.00 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 

360139 10 0.7910 0.1724 50.00 0.00 0.00 40.00 10.00 50.00 

360338 4 4.3350 0.4790 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 

Total xeral 261 0.8040 0.1430 29.89 0.00 0.00 51.72 18.01 29.89 

 Táboa 1.-Resultados de po por empresa 

En canto as categorías específicas destacan: 

• A categoría 33202 (corte, pulido e abuxardado manual) presenta un 87,50% 
de mostras cualificadas como risco intolerable e a categoría 33512 (cantería) 
un 77,78%. Nas categorías 33492 (traballos diversos en nave), 33502 
(colocadores) e 33232 (corte con radial) o 75% das mostras están 
cualificadas como de risco intolerable pero o número de mostras é pequeno. 
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• As categorías 33182 (teares) e 33212 (maquinista de tren de abuxardado, 
flamexado e granallado) tamén destacan porque a porcentaxe de mostras de 
risco intolerable ou importante e maior que o 50%. 

• Excepto a categoría 33152 (carreta), todas as categorías superan 
amplamente o 30% de mostras cualificadas como importantes ou intolerables. 

 

Posto Nº mostras mg/m
3
 Fr mg/m

3
 SiO2 %>VL %t %to %mo %i %in 

33122 39 0.5821 0.0748 12.82 0.00 0.00 64.10 20.51 12.82 

33132 15 0.5380 0.0659 20.00 0.00 0.00 66.67 13.33 20.00 

33152 5 0.4220 0.0370 20.00 0.00 0.00 80.00 0.00 20.00 

33162 6 0.4200 0.0502 16.67 0.00 0.00 66.67 16.67 16.67 

33182 18 0.8639 0.0854 38.89 0.00 0.00 33.33 27.78 38.89 

33202 8 1.7450 0.9518 87.50 0.00 0.00 12.50 0.00 87.50 

33212 24 0.8763 0.1185 33.33 0.00 0.00 45.83 20.83 33.33 

33222 25 0.5720 0.1080 24.00 0.00 0.00 60.00 16.00 24.00 

33232 *4 2.6200 0.3540 75.00 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 

33242 31 0.5316 0.1241 29.03 0.00 0.00 51.61 19.35 29.03 

33272 14 0.3621 0.0303 0.00 0.00 0.00 71.43 28.57 0.00 

33302 26 0.3796 0.0469 11.54 0.00 0.00 69.23 19.23 11.54 

33402 18 0.5622 0.0559 11.11 0.00 0.00 66.67 22.22 11.11 

33492 *4 0.8200 0.1650 75.00 0.00 0.00 25.00 0.00 75.00 

33502 *4 1.2800 0.1780 75.00 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 

33512 27 1.9085 0.3488 77.78 0.00 0.00 11.11 11.11 77.78 

Total xeral 268 0.7885 0.1415 29.61 0.00 0.00 51.92 18.07 29.61 

 Táboa 2.-Resultados de po por categoría do posto de traballo para un VLA-ED de 0,1 mg/m3. 

* Para acadar un número significativo, os resultados para os postos 33232, 33492 e 33502 

completáronse con datos recollidos de históricos de medicións das empresas correspondentes para 

ditos postos, polo que o número total de mostras experimenta un incremento ate 268. Esta 

compleción non se fixo para o ruído ao non haber mostras cualificadas como de risco intolerable. 

 

Debemos salientar que os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos 
en España 2008, para o caso da sílice cristalina (cuarzo), establecen un VLA-ED de 
0,1 mg/m3 (100 µgr/m3) para a fracción respirable (Ref.10). 
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Foto 5.-Fabricación de balaustres con fío diamantad o. Pódese apreciar o grao de precisión coa 
que o fío vai realizando diferentes cortes na pedra  na fabricación de balaustres. Neste posto o 
proceso realízase con inxección de auga e os niveis  de po non son moi altos. 
 

Foto 6.- Posto de cantería. O traballador utiliza f erramentas manuais (radiais, lixadoras) en 
seco, con ventilación forzada, e EPI  contra po e r uído. Non dispón de extracción localizada. 
Os niveis de po son especialmente altos. 
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5.1.1. Estudos estatísticos do po 

 

Utilización de medidas de prevención e protección a o po 

Nas seguintes táboas recóllense os valores medios obtidos en función das medidas 
de prevención utilizadas e a clasificación do risco obtida: 

 

Utilización de medidas de protección ao po (EP)  

 

EP Nº mostras mg/m
3
 Fr mg/m

3
 SiO2 %t %to %mo %i %in 

NON 218 0.58 0.10 0 0 56.88 19.72 22.94 

SI 43 1.95 0.38 0 0 25.58 9.30 65.12 

Total xeral 261 0.80 0.14 0.00 0.00 51.72 18.01 29.89 

Táboa 4.- Resultados de po segundo a utilización ou  non de EP. 

 

Como se pode observar na táboa, é moi frecuente a non utilización de medidas EP 
(218 mostras nas que non se usa fronte a 43 nas que si, o que supón un 83,52% de 
non utilización). Con todo, a utilización de este tipo de medida cuxo fin é diminuír o 
risco de inhalación de po, vai loxicamente ligada a unha maior porcentaxe de 
mostras cualificadas como de risco intolerable. A non utilización de esta medida vai 
asociada cunha maior proporción de situacións cualificadas como de risco 
moderado. 

A Táboa seguinte amosa o detalle por categoría do posto de traballo nos postos nos 
que existen mostras de contraste entre a utilización e a non utilización de medidas 
EP. O risco da non utilización das medidas EP destaca negativamente, sobre todo, 
nas categorías 33122 (corte por serra de disco), 33182 (teares), 33512 (cantería) e 
33272 (mantemento) onde vai asociada cunha maior porcentaxe de mostras 
cualificadas como de risco intolerable. Nas demais categorías a utilización vai 
asociada, como é de esperar, cunha maior porcentaxe de mostras cualificadas como 
de risco intolerable e a non utilización cun maior porcentaxe de risco moderado. Con 
todo, en xeral, o número de mostras con utilización de EP é pequeno o que non 
permite obter conclusións definitivas.  
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Puesto EP Nº mostras mg/m
3
 Fr mg/m

3
 SiO2 %t %to %mo %i %in 

33122 NON 36 0.6040 0.0782 0.00 0.00 61.11 22.22 13.89 

 SI 3 0.3267 0.0353 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

33182 NON 15 0.9413 0.0907 0.00 0.00 26.67 26.67 46.67 

 SI 3 0.4767 0.0587 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 

33202 NON 5 0.9480 0.7044 0.00 0.00 20.00 0.00 80.00 

 SI 3 3.0733 1.3640 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

33212 NON 21 0.4538 0.0615 0.00 0.00 52.38 23.81 23.81 

 SI 3 3.8333 0.5177 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

33222 NON 23 0.4700 0.0941 0.00 0.00 60.87 17.39 21.74 

 SI 2 1.7450 0.2675 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 

33242 NON 30 0.5083 0.1247 0.00 0.00 53.33 20.00 26.67 

 SI 1 1.2300 0.1060 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

33272 NON 13 0.6992 0.0515 0.00 0.00 61.54 30.77 7.69 

 SI 2 0.3050 0.0235 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

33512 NON 4 1.6525 0.3020 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

 SI 23 1.9530 0.3570 0.00 0.00 13.04 13.04 73.91 

Total xeral   261 0.8040 0.1430 0.00 0.00 51.72 18.01 29.89 

 Táboa 5.-Resultados de po por categoría do posto de traballo. Só se presentan as categorías nas que hai mostras para 

comparar entre a utilización e a non utilización de EP.  

 

 

Foto 7.- EPI contra po utilizado en granallado manu al: escafandra e equipo de respiración 

semiautónomo. 

 

En relación coas medidas tipo IA (inxección de auga), a táboa seguinte amosa os 
resultados agregados das mostras nas que procedería a utilización de IA. Nela 
pódese observar que é pouco frecuente a non utilización de este tipo de medidas. En 
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todo caso, nas poucas mostras nas que non se utiliza IA, pódese observar un 
incremento da porcentaxe de mostras cualificadas como de risco intolerable. 

IA Nº mostras mg/m
3
 Fr mg/m

3
 SiO2 %t %to %mo %i %in 

NON 3 1.59 1.46 0 0 33.33 0.00 66.67 

SI 183 0.90 0.16 0 0 45.36 17.49 36.61 

Total xeral 186 0.91 0.18 0.00 0.00 45.16 17.20 37.10 

Táboa 6.-Resultados de po segundo a utilización ou non de IA. 

 

En relación coas medidas tipo AT (illamento de tarefa), estudamos a categoría 
33212 (maquinista de tren de abuxardado, flamexado e granallado), xa que 
observamos diferencias substanciais nas técnicas aplicadas de control das 
exposicións, entre unhas empresas  e outras. A táboa seguinte amosa os resultados 
agregados do pequeno número de mostras (24) nas que procedería a utilización de 
AT. En case un tercio das mostras non se utiliza este tipo de medidas. Nas mostras 
nas que non se utiliza AT, pódese observar un incremento da porcentaxe de mostras 
cualificadas como de risco intolerable ou de risco importante. 

 

AT Nº mostras mg/m
3
 Fr mg/m

3
 SiO2 %t %to %mo %i %in 

NON 7 0.54 0.10 0 0 28.57 28.57 42.86 

SI 17 1.01 0.13 0 0 52.94 17.65 29.41 

Total xeral 24 0.88 0.12 0.00 0.00 45.83 20.83 33.33 

Táboa 7.-Resultados de Po segundo a utilización ou non de AT. 

 

Os demais tipos de medidas de prevención ou protección relacionados con po,  tales 
como orde e limpeza, ventilación por dilución,… aínda que sempre foron utilizadas 
en maior ou menor medida, resulta case imposible coñecer o impacto da súa 
utilización no posto de traballo, xa que o po ao que están expostos algúns 
traballadores pode estar influenciado polo existente en toda a nave en xeral. 

 

5.2. RUÍDO 

En total tomáronse 252 mostras válidas de ruído utilizando o dosímetro, que se 
colocou ao traballador durante a xornada de traballo. 

Para a realización das mostraxes de ruído, aplicouse o Real decreto 286/2006, 
publicado o 11 de marzo de 2006, no referido a risco de hipoacusia, que era un dos 
obxectivos deste estudo. 
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Estatísticas por empresa 

No cadro seguinte recóllense os resultados das mostraxes de ruído, nas que se 
especifican os valores diarios equivalentes, o valor pico, a clasificación do risco, así 
como o número de mostras realizadas en cada empresa: 

 

Empresa Nº 
Mostras  Leq<=80 

80<Leq<=85 ou 

135<Lpic<=137 

85<Leq<= 87 ou 

137<Lpic<=140 

87<Leq ou 

140<Lpic 
%t %to %m %i %in 

360189 7 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360341 6 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360347 8 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360249 9 0.00 11.11 0.00 88.89 0.00 11.11 0.00 88.89 0.00 

360103 10 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360206 10 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360254 6 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360123 7 0.00 14.29 14.29 71.43 0.00 14.29 14.29 71.43 0.00 

360191 9 0.00 0.00 11.11 88.89 0.00 0.00 11.11 88.89 0.00 

360108 11 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360228 6 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360142 11 0.00 27.27 9.09 63.64 0.00 27.27 9.09 63.64 0.00 

360357 11 0.00 9.09 9.09 81.82 0.00 9.09 9.09 81.82 0.00 

360166 8 0.00 12.50 0.00 87.50 0.00 12.50 0.00 87.50 0.00 

360236 17 5.88 11.76 11.76 70.59 0.00 17.65 11.76 70.59 0.00 

360121 5 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360317 9 0.00 22.22 0.00 77.78 0.00 22.22 0.00 77.78 0.00 

360440 11 0.00 9.09 0.00 90.91 0.00 9.09 0.00 90.91 0.00 

360113 6 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 

360351 2 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360289 4 0.00 25.00 0.00 75.00 0.00 25.00 0.00 75.00 0.00 

360385 5 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 

360445 6 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 0.00 16.67 83.33 0.00 

360443 4 0.00 25.00 0.00 75.00 0.00 25.00 0.00 75.00 0.00 

360380 6 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360306 4 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360447 3 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360444 2 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360111 9 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360320 11 0.00 0.00 18.18 81.82 0.00 0.00 18.18 81.82 0.00 

360238 7 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360446 6 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360139 10 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

360338 6 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

Total xeral 252 0.40 5.56 4.76 89.29 0.00 5.95 4.76 89.29 0.00 

Táboa 8.-Resultados de Ruído por empresa. 
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De todas as mostras de ruído mostradas, un 0,40% delas, están por debaixo de 80 
dB(A); un 5,56% están comprendidas entre 80 dB(A) e 85 dB(A) (ou os picos están 
entre 135 e 137dB(C)), un 4,76% están entre 85 dB(A) e 87 dB(A) (ou os picos están 
entre 137 e 140 dB(C)) e un 89,29% por están enriba de 87 dB(A) (ou os picos están 
por enriba de 140 dB(C)) considerado valor límite de exposición que non se superará 
en ningún caso. Ademais un 5,95% están clasificadas como de risco tolerable, un 
4,76% como de risco moderado e un 89,29% como de risco importante. 

 

No seguinte gráfico represéntanse estes resultados: 

 

  

Figura 4. - Distribución do número de mostras segundo os niveis de ruído. 
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Figura 5.-  Distribución do número de mostras segundo a cualificación do risco. 

 

0BEstatísticas por Categoría 

A continuación recóllense igualmente os niveis de ruído, a clasificación do risco e o 
número de mostras por posto de traballo: 

 

Cód. 

Posto 

Nº 

Mostras 
%Leq<=80 

%80<Leq<=85 

ou 

135<Lpic<=137 

 %85<Leq<=87 

ou 

137<Lpic<=140 

%87<Leq 

ou 

140<Lpic 

%t %to %mo %i %in 

33122 36 0.00 2.78 2.78 94.44 0.00 2.78 2.78 94.44 0.00 

33132 13 0.00 15.38 15.38 69.23 0.00 15.38 15.38 69.23 0.00 

33152 4 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 

33162 6 0.00 16.67 0.00 83.33 0.00 16.67 0.00 83.33 0.00 

33182 19 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

33202 7 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

33212 24 0.00 4.17 8.33 87.50 0.00 4.17 8.33 87.50 0.00 

33222 23 0.00 0.00 8.70 91.30 0.00 0.00 8.70 91.30 0.00 

33232 1 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

33242 33 0.00 9.09 0.00 90.91 0.00 9.09 0.00 90.91 0.00 

33272 13 7.69 0.00 7.69 84.62 0.00 7.69 7.69 84.62 0.00 

33302 25 0.00 20.00 4.00 76.00 0.00 20.00 4.00 76.00 0.00 

33402 18 0.00 5.56 5.56 88.89 0.00 5.56 5.56 88.89 0.00 

33492 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

33502 1 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

33512 28 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

Total xeral 252 0.40 5.56 4.76 89.29 0.00 5.95 4.76 89.29 0.00 
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Táboa 9.-Resultados de Ruído por categoría. 

Todas as categorías, agás a categoría 33492 (traballos diversos en nave) (só unha 
mostra), presentan altos niveis de ruído e a súa porcentaxe de mostras cualificadas 
como de risco importante é superior ao 80% excepto para as categorías 33152 
(carreta), 33132 (embalador-paletizador), 33302 (encargado) e a devandita 33492 
(traballos diversos en nave). 

 

Estatísticas segundo a utilización de protectores a uditivos (ER) 

Practicamente todos os traballadores utilizaban tapóns ou cascos protectores, co fin 
de reducir os niveis de ruído no oído do traballador, o que representa 
aproximadamente un 84% do total, segundo se deduce de todas as enquisas 
realizadas. No seguinte gráfico recóllese a porcentaxe de traballadores que 
utilizaban protectores contra o ruído e os que non o usaban. 

 

Figura 6.- Porcentaxe de utilización de medidas protectoras para o ruído. 

 

A seguinte táboa amosa a relación entre a utilización de ER e a clasificación da 
mostra. Como pode observarse nela, a utilización de ER non vai ligada á 
clasificación da mostra e practicamente non hai diferencias significativas nas 
porcentaxes de mostras catalogadas como moderadas e importantes cando se 
utilizan ER ou non se utilizan. 
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ER 
Nº 

mostras 
%Leq<=80 

%80<Leq<=85 

ou 

135<Lpic<=137 

%85<Leq<=87 

ou 

137<Lpic<=140 

%87<Leq 

ou 

140<Lpic 

%t %to %mo %i %in 

NON 41 2.44 9.76 7.32 80.49 0.00 12.20 7.32 80.49 0.00 

SI 211 0.00 4.74 4.27 91.00 0.00 4.74 4.27 91.00 0.00 

Total xeral 252 0.40 5.56 4.76 89.29 0.00 5.96 4.76 89.29 0.00 

Táboa 10.- Resultados de ruído segundo a utilización de medidas ER. 

 

 
Foto 8.- EPI´s contra ruído utilizados en cantería:  cascos 
 

6.- CONCLUSIÓNS 

 

6.1.- Po  

O resultado medio das 261 mostras tomadas foi de 0,1430 mg/m3  de sílice libre 
contida na fracción de po respirable e de 0,8040 mg/m3  de fracción respirable, 
ademais un 29,89% superan o valor límite regulamentario. Por outro lado, están 
clasificadas como de risco moderado un 51,72%, un 18,01% están clasificadas como 
de risco importante, un 29,89% están clasificadas como de risco intolerable, un 
47,90% son importantes ou intolerables. 

En canto as categorías específicas destacan: 

• A categoría 33202 (corte, pulido e abuxardado manual) presenta un 87,50% 
de mostras cualificadas como risco intolerable e a categoría 33512 (cantería) 
un 77,78%. Nas categorías 33492 (traballos diversos en nave), 33502 
(colocadores) e 33232 (corte con radial) todas as mostras están cualificadas 
como de risco intolerable pero o número de mostras é pequeno. 
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6.2.- Ruído 

 

De todas as mostras de ruído mostradas, un 0,40% delas, están por debaixo de 80 
dB(A); un 5,56% están comprendidas entre 80 dB(A) e 85 dB(A) (ou os picos están 
entre 135 e 137dB(C)), un 4,76% están entre 85 dB(A) e 87 dB(A) (ou os picos están 
entre 137 e 140 dB(C)) e un 89,29% por están enriba de 87 dB(A) (ou os picos están 
por enriba de 140 dB(C)) considerado valor límite de exposición que non se superará 
en ningún caso. Ademais un 5,95% están clasificadas como de risco tolerable, un 
4,76% como de risco moderado e un 89.29% como de risco importante. 

 

7.- RECOMENDACIÓNS 

 

Aínda que cada empresa deberá realizar, en función dos resultados, unha serie de 
medidas específicas para cada posto de traballo, a continuación resumimos as 
medidas máis xerais que todas as empresas deben ter en conta: 

En primeiro lugar e de acordo co disposto nos artigos 30 e 31 da Lei de prevención 
de riscos laborais, o empresario deberá dispor dunha organización preventiva 
adecuada para garantir a protección da seguridade e saúde dos traballadores. En 
segundo lugar, pasamos a reflectir as de po e ruído: 

 

7.1.-PO 

 

VALORACIÓN DA EXPOSICIÓN  

 

1. Débese efectuar ou comprobar a avaliación de riscos de todos aqueles postos 
de traballo ou operacións nas que se desprenda po para determinar a 
exposición á fracción respirable de sílice cristalina (cuarzo) dos traballadores 
afectados (Ref. 2). 

2. A valoración da exposición deberase repetir cando sexa necesario co fin de 
determinar a efectividade das medidas de control que puideran implantarse e 
se efectuará de acordo coa normativa específica, así como cos métodos de 
toma de mostras e análises citados na mesma (Ref. 16, 18,19). 

3. Así mesmo, estableceranse controis periódicos para asegurarnos que as 
condicións de traballo se manteñen aceptables. 
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CONTROIS DE ENXEÑARÍA 

 

1. Establecer unha política de compras que permita seleccionar aqueles equipos  
que xeren a mínima cantidade de po posible e planificar a súa distribución en 
planta. 

2. Non é admisible a existencia unicamente de ventilación xeral, (natural ou 
forzada) nos recintos de traballo onde se efectúan operacións con 
desprendemento de po. 

3. Como solución máis efectiva para evitar o desprendemento de po, as 
operacións de corte, dentado, abuxardado, flamexado, pulido, granallado, etc; 
deberán realizarse por vía húmida ou captación de po. 

4. En todos os lugares de traballo é necesario realizar unha limpeza periódica e 
eficaz do po depositado, mediante sistemas de aspiración ou por vía húmida. 

5. Nas operacións nas que se utilicen ferramentas portátiles, estas deberían 
realizarse por vía húmida e no caso de non poder realizarse deberían 
dispoñer de extracción localizada con filtrado posterior. Neste caso, ao igual 
que as operacións de granallado con pistola, deberase valorar mediante un 
programa específico que a exposición dos traballadores é inferior á máxima 
tolerable.  

6. A limpeza dos recintos e instalacións deben efectuarse en húmido ou 
mediante aspirador con filtro. 

7. Os dispositivos de ensacado deben de estar dotados de sistemas de 
extracción e illamento eficaces para evitar que o po se poña en suspensión. 

 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (Ref. 4, 23). 

 

1. O equipo de protección individual requirido para cumprir co VLA-ED de sílice 
cristalina (cuarzo) dependerá da concentración desta no ambiente de traballo. 

2. Deberase establecer un programa de selección e uso dos equipos de 
protección individual que se teñen que utilizar. 

3. A utilización de equipos de protección persoal non suplirá ás medidas 
técnicas de prevención que poidan suprimir, diluír, asentar ou evacuar o po. A 
súa utilización realizarase de conformidade co disposto no RD 773/1997, do 
30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á 
utilización polos traballadores de equipos de protección persoal. 
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4. Débense colocar sinais de advertencia para alertar os traballadores sobre o 
perigo da sílice cristalina (cuarzo) e especificar o equipo de protección 
individual requirido nas áreas de traballo. 

 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 

1. Os traballadores deberán recibir a formación teórica e práctica necesaria para 
previr a exposición a po de sílice. 

2. En canto á información deberá estar á súa disposición a relativa a: riscos para 
a saúde derivados da exposición a sílice, niveis de po no seu posto, medidas 
técnicas de loita levadas a cabo, así mesmo sobre hixiene persoal, roupas de 
traballo e sinalización. 

3. Os traballadores deben recibir formación sobre as medidas preventivas 
(hixiene persoal, roupas de traballo, sinalización, etc.) e procedementos de 
traballo adoptados para reducir a exposición á sílice cristalina (cuarzo). 

4.  Os traballadores deben recibir instruccións e recomendacións sobre as 
medidas preventivas que debe adoptar o propio traballador así como sobre a 
utilización de EPI. 

 

VIXILANCIA DA SAÚDE 

 

A vixilancia da saúde dos traballadores efectuarase de acordo cos protocolos de 
vixilancia sanitaria específica, silicose e outras pneumoconioses, do Ministerio de 
Sanidade e Consumo. 

 

 

7.2.- RUÍDO 

 
1. A empresa deberá estudar a posibilidade de desenvolver un programa que 

inclúa, como no caso da exposición  a po de sílice, entre outros os seguintes 
apartados:  

2. Valoración da exposición, controis de enxeñería, protección auditiva, 
formación e información, e vixilancia da saúde. 
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3. Entre as medidas técnicas de control para reducir o risco destacaríamos, 
entre outras as seguintes: (Ref. 12) 

 

• Seleccionar aqueles equipos que unha vez instalados xeren a mínima 
cantidade de ruído posible e planificar unha distribución adecuada en planta.  

• Diminuír o nivel sonoro na fonte  de emisión, incidindo nos elementos 
ruidosos desta ou mediante a substitución por outros métodos ou equipos 
de traballo. Na actualidade existen discos especiais que permiten unha 
reducción importante do nivel de ruído. 

• Reducir o nivel sonoro no medio mediante o confinamento da fonte de 
emisión, illamento mediante pantallas ou tratamento acústico das superficies 
límites interiores dos recintos onde se instalen equipos ruidosos. 

• Instalar cabinas, envolventes, barreiras totais ou parciais interpostas entre o 
foco de ruído e os traballadores. 

• Tratamento das traxectorias de propagación do ruído e das vibracións por 
illamento e amortecemento das máquinas e elementos. 

• Realizar un mantemento periódico da maquinaria que inclúa actividades 
como: substitución de pezas  desgastadas, engraxado de partes móbiles, 
equilibrado dinámico da maquinaria, etc.  

• Fomentar o uso dos protectores auditivos mediante programas específicos. 

• Informar aos traballadores dos resultados da avaliación. 

 

A continuación resumimos nunha táboa, de acordo co disposto no RD 286/2006 do 
20 de marzo, as obrigas do empresario en función dos niveis de ruído alcanzados. 
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Nivel Diario Equivalente (LAeq,d) ACCIÓNS PREVENTIVAS  

(RD 286/2006) 
Leq<=80 80<Leq<=85 ou 

135<Lpic<=137 

85<Leq<=87 ou 

137<Lpic<=140 
87<Leq ou 

140<Lpic 

Información e formación aos 
traballadores e/ou aos seus 
representantes 

 Sí (1) Sí Sí 

Avaliación da exposición ao ruído   Cada tres anos (2) Anual Anual 

Protectores auditivos individuais  Pór a disposición de todo 
o persoal exposto 

Uso obrigatorio para 
todo o persoal 
exposto (3) 

Uso obrigatorio para 
todo o persoal 
exposto 

Sinalización das zonas de 
exposición 

  Sí (Restrinxir o 
acceso se é viable) 

Sí (Restrinxir o 
acceso se é viable) 

Control médico auditivo  Sí (se existe risco para a 
saúde; mínimo cada 
cinco anos) 

Sí (mínimo cada tres 
anos) 

Sí 

Programa técnico/organizativo 
para reducir a exposición ao ruído 

  Sí Sí 

Reducción inmediata da 
exposición ao ruído e actuación 
para evitar novas 
sobreexposicións 

   Sí (informar aos 
delegados de 
prevención) 

 
(1) Informarase e formarase aos traballadores cando LAeq,d >80dB(A) e/ou Lpico >135 dB(C). 

(2) Avaliarase a exposición ao ruído cada tres anos se LAeq,d > 80 dB(A) 

(3) Utilizaranse protectores auditivos cando LAeq,d > 85dB(A) e/ou Lpico > 137dB(C). 

 

Táboa 11.- Cadro resumo das medidas preventivas a adoptar de acordo co establecido no RD 286/2006, en función dos 

niveis medidos. 
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ANEXO I: Listado de postos 
 
DESCRICIÓN DO POSTO  
UCORTE DE MATERIAL / SERRADO: 
    33182. UTeares U. 

 

 Maquinista: Mantemento e control de Teares. Carga e descarga de bloques. 
Montaxe e desmontaxe de flexes. 

 Axudante: apoio nestas tarefas. 
    33122. UCorte por serra de disco U. 
 Maquinista: carga e descarga de bloques. Control do corte. 
    33162. UCorte por fío U. 
 Maquinista: carga e descarga de bloques. Control do corte. 

 

UREMATADO:  
    33222. UMaquinista de tren de pulido U: Control da máquina. 
    33212. UMaquinista de tren de abuxardado flamexado e granal lado.  
    33242. UTradeado e corte de pezas U. 
    33202. UCorte, pulido e abuxardado manual U: Utilización de ferramentas portátiles. 
    33232. UCorte con radial . 

 

33512. UCANTERÍA :  
    Utilización de ferramentas portátiles de labra: abuxardas, radiais, canteadoras, etc.  
UPARQUE DE BLOQUES :  
    Carga e descarga de bloques. Manexo de pontes-grúa e carros. 
     33402. UPonte Grúa e Polipastos.  
     33392. UPalistas.  

 

UEMBALAXE :  
    Embalado de produto terminado. Utilización de polipasto e carretas.  
     33152. UCarreta.  
     33132. UEmbalador-Paletizador.  

 

UCOLOCADORES : 
     33502. UOutros traballos .U Colocación en obra de productos rematados. 
Eventualmente en caso de mal tempo traballan nas naves en operacións varias. 
Normalmente estes traballadores non deberían estar encadrados na empresa xa que 
realizan labores propios da construcción. 
 

 

33272. UMANTEMENTO U: Labores de mantemento eléctrico e mecánico das instalacións, 
maquinaria e equipos de traballo. 
 

 

33302. UENCARGADO U: Control e supervisión da/s tarefa/s da/s sección/s 
correspondente/s. 
 

 

33282.U OFICINAS U: 
    UAdministración U: Labores de dirección, financeira, recursos humanos, administración 
en xeral, atención ao teléfono, ... 

 

    UComercial U: Labores de dirección, administración comercial,... 
    UProdución U: Labores de dirección, control de producción, ... 
    UBáscula; Oficinas, almacén  
33352. UCHÓFERU: Transporte de material da empresa a cliente. 
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33492. TRABALLOS DIVERSOS EN NAVE. 
33502U. OUTROS TRABALLOS U (administración, vendas, etc.) 
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ANEXO II: Listado de empresas 
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ANEXO III: Magnitude do risco 
 

UProbabilidade de que ocorra o dano  
 
Po de sílice 

 
Ruído 
 

Nivel de ruído medido Probabilidade 

80<Leq<=85 ou 135<Lpic<=137* Baixa 

85<Leq<= 87 ou 137<Lpic<=140 Media 

87<Leq ou 140<Lpic Alta 

*Valores inferiores a 80dB(A) de Laeq,d ou 135dB(C) de Lpico: baixa. 
 
No caso de que unha mostra pertenza a varias categorías, incluirase na de máxima 
probabilidade. 
 

USeveridade do dano  
 
Po de sílice: Extremadamente Daniño  (ED) 
Ruído: Daniño  (D) 

UMagnitude do risco  
 

  Consecuencias 

  Lixeiramente 
Daniño 

LD 

Daniño 
 

D 

Extremadamente 
Daniño 

ED 

Baixa 
B 

Risco trivial 
T 

Risco tolerable 
TO 

Risco moderado 
MO 

Media 
M 

Risco tolerable 
TO 

Risco moderado 
MO 

Risco importante 
I 

 
 

Probabilidade 

Alta 
A 

Risco moderado 
MO 

Risco importante 
I 

Risco intolerable 
IN 

Nivel de exposición Probabilidade 

Baixa exposición ao contaminante, inferior 
ao 50% do criterio de valoración. 

Baixa 

Exposición que comprende o criterio de 
valoración 

Media 

Exposición que supera o criterio de 
valoración. 

Alta 
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En todos os riscos detectados deben levarse a cabo as actuacións previstas. A 
valoración do risco establece a prioridade de actuación de entre os diversos riscos 
detectados (é dicir, en qué riscos debe actuarse primeiro). Só a nivel indicativo, a 
continuación se establece unha prioridade temporal das actuacións baseándose na 

clasificación do risco: 
 
 
 
 
Os criterios de valoración empregados na sistemática da avaliación de riscos 
utilizada son acordes cos criterios establecidos pola Comisión Europea no seu 
documento "Directrices para a avaliación de riscos no lugar de traballo". 
 

Risco  Acción e temporización  

Trivial (T)  Non se require acción específica  

Tolerable 
(TO)  

Non se necesita mellorar a acción preventiva. Non obstante, se deben considerar solucións máis rentables ou 
melloras que non supoñan unha carga económica importante.  
Requírense comprobacións periódicas para asegurar que se mantén a eficacia das medidas de control.  

Moderado 
(M)  

Débense facer esforzos para reducir o risco, determinando as inversións precisas. As medidas para reducir o 
risco deben implantarse nun período determinado.  
Cando o risco moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, precisarase unha acción 
posterior para establecer, con máis precisión, a probabilidade de dano como base para determinar a 
necesidade de mellora das medidas de control.  

Importante 
(I)  

Non debe comezarse o traballo ata que se reduza o risco. Pode que se precisen recursos considerables para 
controlar o risco. Cando o risco corresponda a un traballo que se está a realizar, debe remediarse o problema 
nun tempo inferior ao dos riscos moderados.  

Intolerable 
(IN)  

Non debe comezar nin continuar o traballo ata que se reduza o risco. Se non é posible reducir o risco, mesmo 
con recursos ilimitados, debe prohibirse o traballo.  
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ANEXO IV: Medidas de prevención 
 
 

 
 

 Medidas de 
prevención/protección 

 

Tipos  Clasificación 
Nave   
Ventilación natural VN   A,I Axeitada, Inadecuada 
Ventilación forzada VF   A,I Axeitada, Inadecuada 
Orde e limpeza OL   A,I Axeitada, Inadecuada 

Tarefa   
Captación de Po CP   A,I Axeitada, Inadecuada 
Inxección Auga IA   A,I Axeitada, Inadecuada 
Illamento de tarefa AT   A,I Axeitada, Inadecuada 

Persoa   
EPI Po EP   A,I Axeitada, Inadecuada 
EPI Ruído ER   A,I Axeitada, Inadecuada 

Outros tipos de control OC   A,I Axeitada, Inadecuada 
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ANEXO V: Fichas de recollida de datos
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UTOMA DE MOSTRAS DE PO 

 

EMPRESA   DATA  

EXPLOTACIÓN   CÓDIGO  

ENDEREZO   PROVINCIA  

MUNICIPIO   COD. POSTAL  

PERSOA DE CONTACTO   TELÉFONO  

MATERIA PRIMA   USO  

 

 

    HORA        

POSTO DE TRABALLO COD Nº AP Nº MEM INICIO FINAL TEM PO ASPIRAC Mg Mg/m 3 %SiOx PROTEC. PREVEN. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

PREVENCIÓN XERAL: 

 

 

OBSERVACIÓNS: 
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UTOMA DE MOTRAS DE RUÍDO 

 

EMPRESA   DATA  

EXPLOTACIÓN   CÓDIGO  

ENDEREZO   PROVINCIA  

MUNICIPIO   COD. POSTAL  

PERSOA DE CONTACTO   TELÉFONO  

MATERIA PRIMA   USO  

 

 

   HORA      

POSTO DE TRABALLO COD Nº AP INICIO FINAL TEMPO NIVE L db(A) Nivel Pico PROTEC. PREVEN. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

PREVENCIÓN XERAL: 

 

 

OBSERVACIÓNS: 
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UCONTROL CARGA DE MEMBRANAS  
 

MEMBRANAS Nº 

CICLÓN DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: DIA: 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



 

 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI: Folla de tratamento de datos 
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UFOLLA DE TRATAMENTO DE DATOS 

 

 

Prev./ 

Protec. 

Nº Cod. Empresa Destino C.N.A.E. Localidade 

Asociada/ 

non asociada Posto 

 

 

Cód. Nº trab./posto 

Nº trab. 

Produc. Nº trab. totais 

Mg/m3 

Fr 

 

Mg/m3 

SiO2 

 

 

Cód. Laeq Lpic 

 

 

Cód. Si Non 

Outros 

campos 

1   Nave 26.7                 
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ANEXO VII: Ficha internacional de seguridade químic a: 
cuarzo (sílice cristalina) 
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ANEXO VIII: Información fotográfica 
 

 
 

 
 

Naves de corte e pulido: Cantería e granallado .        

 

 

A continuación amósanse fotos dos distintos postos de traballo.  
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ANEXO II: Listado de empresas 
 

CÓDIGO EMPRESA Dirección Localidad Nº Trab. Teléfono 

360103 EUROROCA, S.L. Pol. Ind. As Gándaras de Budiño O PORRIÑO 88 986344025 

360206 GODOY MACEIRA, S.L. Cans – Paizal, nº 5 O PORRIÑO 20 986330962 

360440 LEVANTINA Y ASOCIADOS Pol. Ind. As Gándaras de Budiño O PORRIÑO 190 986346477 

360357 GRANITOS CABALEIRO, S.A. Ctra. De Salceda, Km. 1 – Atios O PORRIÑO 42 986344242 

360142 GRANITOS DE ATIOS, S.A. (GRANISA) Gándaras, s/n O PORRIÑO 49 986346068 

360236 GRANITOS IBÉRICOS Pol. Ind. A Granxa O PORRIÑO 150 986487820 

360121 GRANITOS SANTA FE, S.L. Ctra. Salceda, Km. 0,7 – Atios O PORRIÑO 25 986333255 

360254 GRANITOS Y CANTERAS MIÑOR, S.A. Pol. Ind. As Gándaras de Budiño O PORRIÑO 74 986343434 

360317 GRUPIMAR, S.L. Pol. Ind. As Gándaras de Budiño O PORRIÑO 62 986346664 

360113 MANUEL VAQUEIRO, S.L. Ctra. Porriño-Budiño, Vacaria, 37 O PORRIÑO 15 986344218 

360385 MARMOLERÍA SANCHEZ, S.L. Lg. Gándaras, nº 1 O PORRIÑO 20 986336589 

360443 MARMOLES AVENIDA, S.L. Ctra. De Salceda O PORRIÑO 5 986443250 

360320 ROCAS EUROPEAS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. 
(RECSA) 

Pol. Ind. As Gándaras de Budiño O PORRIÑO 72 986343406 

360238 ROCAS Y CANTERÍAS ORNAMENTALES, S.A. Ctra. Salceda, Km. 0,5 izda. Int. O PORRIÑO 21 986344575 

360444 TALLERES DE PIEDRA HNOS. QUINTAS Ctra. Atios a Salceda O PORRIÑO 11 986336102 

360249 EURO-CKP La Magdalena s/n Ribadelouro TUI 51 986639747 

360338 TALLERES DE PIEDRA SAAVEDRA, S.L. Riveira – Torneiros O PORRIÑO 13 986344015 

360123 GRAMOL Ctra. de las Nieves Km 2 PONTEAREAS 43 986640150 

360347 EUROBANDAS Pol Ind. Las Gándaras parc.201-202 O PORRIÑO 50 986639600 

360108 GRANITOS DEL LOURO (GRANILOURO) O Cerquido- Budiño SALCEDA 50 986346071 

360445 MÁRMOLES ALONSO Camiño Viñó 14 Coruxo VIGO 15 986239379 

360166 GRANITOS DE GALICIA Avda. 18 de Julio, 32 PONTEAREAS 43 986640124 

360191 GRANICHAN Pol.Ind. Chan da Ponte Parc 2-3 SALVATERRA 45 986659193 

360228 GRANIMONDI Pol.Ind. La Cañiza A CAÑIZA 51 986663300 

360189 COIGRASA Gándara s/n TUI 26 986600912 

360111 RAMILO Carneiras-Macal 32 (Castrelos) VIGO 85 986298300 

360139 TALLERES DE PIEDRA ALTAMIRA Volta do Agro s/n  SALCEDA 34 986349210 

360341 CONSYCAR Gándara-Guillarei TUI 11 986603672 

360446 SESTELO Feira s/n SALCEDA 09 986347508 

360351 MAPREHOR Bajada al Bao, 74 Coruxo VIGO 08 986490107 

360447 OTERO Y FERNÁNDEZ Camiño da Pomba 103 A (Valadares) VIGO 08 986462469 

360380 MÁRMOLES GALLEGO Arrufana –Louredo  36415 MOS 21 986331199 

360289 MÁRMOLES BLANCO Camiño  do Caramuxo, 63  VIGO 10 986233119 

360306 MARMOSIL Macal, 9 VIGO 08 986347508 

 

 


