
En aquesta unitat aprendràs a...

 ■ Identificar els riscos laborals i les mesures de protecció 

col·lectives i individuals.

 ■ Diferenciar els plafons de senyalització al taller.

 ■ Gestionar responsablement el tractament de residus.

 ■ Identificar, classificar i emmagatzemar els residus i 

realitzar-ne la retirada selectiva pels gestors autoritzats.

Prevenció de riscos
laborals i tractament
de residusU

nitat

1

1·· Coneixes treballadors 
i gerents de tallers?

2·· Qui creus que és el 
responsable de la seguretat 
del taller?

3·· Creus que el taller 
d’electromecànica i els 
treballs que s’hi realitzen són 
perillosos?

4·· Coneixes l’ús dels equips 
de protecció personal EPI 
d’altres cursos o mòduls?

5·· És necessari col·locar al 
taller els senyals indicadors 
de perill, advertència, prohibició, 
obligació, contra incendis i 
salvament?

6·· Què creus que cal fer 
amb els residus del taller?

Preguntes inicials
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Unidad X - Título de la unidad 9Unitat 1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus

Per al projecte final

 ■ Identificaràs els riscos que pots tenir en realitzar treballs en tallers i sobre els vehicles.

 ■ Usaràs les mesures i els equips de protecció que necessitaràs en el teu projecte final.

 ■ Identificaràs els residus perillosos que usaràs en el projecte.

 ■ Emmagatzemaràs els residus que s’han generat en el projecte.

PREVENCIÓ 
DE RISCOS 

LABORALS AL 
TALLER

–  Senyals de perill i 
advertència

–  Senyals de prohibició
–  Senyals d’obligació
–  Senyals contra incendis
–  Senyals d’informació, 

primers auxilis i 
salvament

Mesures de 
protecció 
col·lectiva

Fitxes de 
seguretat

Senyalització

– Taller net i ordenat
– Disposar d’equips homologats
– Protectors de màquines
– Sistemes d’aspiració

Mesures de 
protecció 
individual 

o EPI

– Granota amb proteccions
– Guants
– Ulleres
– Botes de seguretat
– Mascaretes
– Protectors auditius

– Paper i cartró 
– Plàstics
– Brossa domèstica

–  Olis
–  Filtres i envasos
–  Peces amb productes 

perillosos
–  Paper i draps impregnats 

d’oli
–  Sepiolita
–  Pots d’aerosols
–  Bateries i piles 

– Pneumàtics
– Restes de peces i ferralla

Gestió 
ambiental

Residus sòlids comuns

Residus perillosos

Emissió de gasos i abocaments 

Emmagatzematge 
de productes perillosos

Residus voluminosos 

Amb plafons homologats

Amb senyals lluminosos, 
acústics i al terra

La marca CE a les màquines 
i els equips del taller
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10

1 >> Riscos laborals i prevenció

 El risc es defineix com la possibilitat que un treballador pateixi 

un determinat dany derivat de la seva activitat laboral. En la classi-

ficació d’un risc, des del punt de vista de la seva gravetat, es valora-

ran conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva 

severitat.

 S’entén per prevenció el conjunt d’activitats o mesures adoptades 

o previstes en totes les fases d’activitat amb la finalitat d’evitar o dis-

minuir els riscos durant el seu treball.

Els treballadors estan protegits per normes i lleis que asseguren que el 

treball es realitzi en unes condicions mínimes de seguretat. La Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals té com a objectiu “promoure la seguretat 

i la salut dels treballadors” a través de mesures i activitats destinades a 

la prevenció de riscos derivats del treball.

La seguretat laboral en els centres de treball és una tasca conjunta entre 

les administracions públiques, com a organismes reguladors i de con-

trol; les empreses, encarregades de dissenyar els centres de treball; i els 
treballadors, com a responsables últims del correcte ús dels equips que 

es posen a la seva disposició.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix obligacions i responsa-

bilitats per als tres col·lectius:

–  La principal responsabilitat de les administracions públiques compe-

tents en matèria de seguretat és la promoció de la prevenció, l’asses-

sorament tècnic, la vigilància i el control del compliment de la llei.

–  Les obligacions i els deures bàsics de l’empresari són els següents:

•  Programar la formació i la informació dels treballadors.

•  Vigilar la salut salut laboral dels treballadors.

•  Dotar el taller o centre de treball de totes les condicions de seguretat 

pel que fa a edificació i evacuació, terres antilliscants, baranes, il·lu-

minació, ventilació, lavabos, espais mínims entre màquines, etc.

•  Senyalitzar correctament les instal·lacions, les sortides d’emergèn-

cia, els extintors i la resta d’equips.

•  Adquirir les eines i els equips homologats i marcats amb la norma CE.

•  Programar el manteniment periòdic de les instal·lacions i els equips.

–  Les obligacions del treballador són les següents:

•  Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’auto-

ritat competent.

•  Utilitzar de forma adequada els equips, les màquines i les eines.

•  No desconnectar els dispositius de seguretat de les màquines i uti-

litzar-los de forma adequada.

•  Usar correctament els equips de protecció individual o EPI (figura 1).

•  Cooperar amb l’empresari i amb els treballadors que tinguin fun-

cions específiques en matèria preventiva per tal que es compleixin 

les mesures establertes en l’avaluació de riscos.

1
Pintor equipat amb equips de protecció 
individual.

2
Botes de seguretat.

Prevenir abans que curar

La millor manera de reduir els 
riscos i accidents és prevenir-los 
abans que ocorrin.
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11Unitat 1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus

2 >> Riscos al taller d’electromecànica

Els riscos als tallers d’electromecànica es poden produir en totes les seves 

dependències: recepció, magatzem, diagnosi, reparació, etc. A més dels 

riscos habituals, com cremades, caigudes, sobreesforços, etc., existeixen 

els riscos que generen els vehicles propulsats amb motors elèctrics d’al-

ta tensió, híbrids i elèctrics. Els més freqüents es descriuen a la taula 

següent.

Principals riscos al taller d’electromecànica

Riscos Causes

Contactes elèctrics 
–  Descàrregues elèctriques degudes a la manipulació, sense desconnectar 

l’alimentació elèctrica, dels circuits d’alta tensió de vehicles híbrids i 
elèctrics.

Inhalació de productes tòxics 
o nocius

–  Exposició a fums d’escapament dels vehicles en funcionament sense la 
instal·lació adequada d’extracció o ventilació.

–  Ús incorrecte de productes tòxics, productes de neteja, anticongelant, 
gasolina, olis, etc., durant el manteniment del vehicle.

Projecció de partícules 
o líquids als ulls

–  Realització inadequada de treballs de neteja de peces.
–  Incorrecte desmuntatge i muntatge de peces, en el desenvolupament del qual 

es projecten petits fragments, restes de líquids, etc.
–  En buidar els dipòsits de combustible per a la seva substitució o reparació.

Caigudes al mateix nivell
–  Falta d’ordre i neteja.
–  Existència d’olis i substàncies lliscants al terra sense usar calçat amb sola 

antilliscant.

Atrapades

–  No prestar atenció durant el funcionament d’elements mòbils del vehicle 
(motor, transmissions, etc.) o en les operacions de muntatge.

–  Utilització incorrecta de màquines o eines durant un treball de manteniment o 
reparació.

Sobreesforços
–  Adopció de postures forçades en els treballs de muntatge o desmuntatge.
–  Manipulació de peces de pes considerable durant reparacions o substitucions 

de caixes de canvis, motors, etc.

Cremades

–  Manipulació de diferents parts del vehicle sotmeses a elevades temperatures: 
tubs d’escapament, sistemes de refrigeració, etc.

–  Contacte accidental de la pell amb àcid de les bateries o amb el gas 
refrigerant del circuit de l’aire condicionat. 

Contacte amb substàncies 
nocives o tòxiques –  Per contacte accidental de la pell amb productes com anticongelants, olis, etc.

Cops i talls

–  Ús incorrecte de les eines de treball o manipulació imprecisa de peces 
tallants.

– Manipulació incorrecta de les peces i caigudes d’aquestes peces.
– Eines defectuoses, inadequades o utilitzades incorrectament.
–  No utilitzar guants de protecció o calçat de seguretat en els treballs mecànics.
– Falta d’ordre i neteja al taller.

Incendis i explosions

–  Ús de productes amb un alt grau de combustibilitat i inflamabilitat en les 
operacions de substitució o reparació dels elements de circuits de l’automòbil 
(per exemple, gasolina, gas refrigerant, etc.).

–  Falta d’adequada instal·lació de prevenció i extinció d’incendis.
–  Inflamació dels gasos de les bateries en carregar-les.

Soroll –  Ús d’eines i equips d’accionament pneumàtic o elèctric durant les activitats a 
realitzar al taller.
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12

3 >> Mesures de prevenció

 Les mesures de prevenció tenen la finalitat de disminuir el risc 

per evitar accidents o malalties professionals.

Les mesures de prevenció que s’usen als tallers s’agrupen en dues grans 

famílies:

–  Mesures de protecció col·lectiva.

–  Mesures de protecció individual.

3.1 > Mesures de protecció col·lectiva

Les mesures de protecció col·lectiva són les més eficaces i, com a prin-

cipi bàsic de seguretat, s’han d’anteposar a les de protecció individual. 

Amb aquestes mesures es redueixen al màxim els riscos de tots els 

treballadors.

Les mesures de protecció col·lectiva que es fan servir més són les se-

güents:

–  Senyalitzar amb cartells indicadors els vehicles amb alta tensió que 

es troben connectats a l’alta tensió (figura 3) i quan s’ha desconnectat 

l’alta tensió i es pot treballar sense risc elèctric (figura 4).

–  Usar sistemes d’aspiració de gasos i fums.

–  Distribuir adequadament els espais i els equips de treball.

–  Delimitar els passadissos mitjançant una correcta senyalització.

–  Mantenir neteja i ordre en el lloc de treball.

–  Evitar els terres lliscants per vessament de líquids, greixos, escapçadu-

res o sepiolita, així com les superfícies excessivament polides.

–  Concentrar en recintes aïllats les 

operacions o les tasques sorollo-

ses.

–  Insonoritzar de manera adequada 

el compressor d’aire.

–  Senyalitzar correctament les 

zones de les fosses i els elevadors.

–  Emmagatzemar tots els productes 

tòxics i perillosos en un o diver-

sos locals separats del taller. Per a 

petites quantitats, es pot fer servir 

un armari de seguretat.

–  Totes les màquines i instal·lacions 

han de tenir marcat el símbol CE 

i s’han de mantenir en perfecte 

estat de funcionament.

Activitats

1·· Anota les mesures de seguretat col·lectiva que s’apreciïn al taller de la figura 5.

3
Vehicle equipat amb alta tensió, sense 
desconnectar i senyalitzat.

4
Vehicle híbrid amb l’alta tensió descon-
nectada.

5
Taller d’electromecànica.
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13Unitat 1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus

3.2 > Mesures de protecció individual

 Quan les mesures de protecció col·lectiva no són suficientment 

eficaces o quan es realitzen treballs en què s’ha de complementar 

la seguretat, és necessari fer servir equips de protecció individual 
o EPI.

S’entén per EPI qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel 

treballador per tal que el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva salut i seguretat, així com qualsevol complement o 

accessori destinat a aquesta finalitat. Per tant, un casc, unes orelleres o 

uns guants són EPI, però no ho és la roba de treball normal, ja que no 

és de protecció. 

Per tal que un EPI sigui considerat com a tal, ha de complir uns requisits 

mínims, tant des del punt de vista legal com de les normes tècniques que 

l’afecten i, per tant, ha de tenir la corresponent certificació i homologa-

ció que garanteixi que compleix aquests requisits.

L’equip de protecció individual o EPI s’usa per un o diversos riscos espe-

cífics. Per exemple, la protecció ocular contra projeccions de fragments 

o partícules es realitza amb un equip de protecció individual, en aquest 

cas unes ulleres homologades.

El disseny dels EPI ha evolucionat, millorant la seva comoditat; així, les 

botes i les sabates de seguretat actuals són gairebé tan còmodes com 

unes botes normals.

Els tipus d’EPI (figura 7) més 

usats són:

–  Protectors del cap: cascs i gorres.

–  Protectors de l’oïda: cascs pro-

tectors i taps de les orelles.

–  Protectors dels ulls i la cara: 

ulleres i mascaretes.

–  Protectors de les vies respira-

tòries: mascaretes de carbó acti-

vat.

–  Protectors de les mans i els 

braços: guants i colzeres.

–  Protectors dels peus i les cames: 

botes i genolleres.

–  Protectors de la pell: guants.

–  Protectors del tronc i l’abdo-

men: faixes.

–  Protecció total del cos: granotes 

especials.

Exemple d’EPI

La roba de treball sense cap pro-
tecció especial (colzeres, ignífuga, 
etc.) no es considera un EPI.

En canvi, les granotes amb protec-
ció anticalòrica o ignífugues que 
usen els pilots de carreres, sí que 
es consideren EPI. 

Activitats

2·· Anota els equips de protecció individual que més fa servir un tècnic al taller d’electromecànica.

6
Granota de curses.

Protecció auditiva

Protecció respiratòria

Protecció de tronc
i abdomen

Roba de protecció

Protecció per al cap

Protecció per a peus

Protecció visual

Protecció per a 
mans

7
Operari amb l’equip de protecció individual.
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3.3 > Classificació dels EPI

Segons la categoria del risc que s’hagi de cobrir, existeixen tres classifi-

cacions o grups d’EPI (figura 8).

EPI de categoria I

Els EPI de categoria I són els models destinats a evitar riscos mínims 

amb uns efectes que, quan són graduals, es poden percebre a temps i 

no representen un perill excessiu. Atès el seu senzill disseny, se suposa 

que l’usuari pot jutjar-ne per si mateix l’eficàcia. Els principals riscos 

que s’eviten són:

–  Les agressions mecàniques amb uns efectes superficials: didals, davan-

tals, etc.

–  L’exposició a productes de manteniment poc nocius amb uns efectes 

fàcilment reversibles: guants de protecció contra solucions detergents 

diluïdes, etc.

–  Aquells en què es pugui incórrer durant diferents tasques de mani-

pulació de peces calentes que no exposin l’usuari a temperatures 

superiors a 50 ºC ni a xocs perillosos: guants, davantals per a ús pro-

fessional, etc.

–  Els petits xocs i vibracions que no afecten les parts vitals del cos i que 

no poden provocar lesions irreversibles: gorres lleugeres de protecció 

del cuir cabellut, guants, calçat lleuger, etc.

–  La radiació solar: ulleres de sol.

EPI de categoria II

Els EPI de categoria II són tots els que no estiguin inclosos en les cate-

gories I o III.

EPI de categoria III

Els EPI de categoria III són de disseny complex i estan destinats a protegir 

l’usuari de qualsevol perill mortal o que pugui causar danys irreversi-

bles a la salut i amb un efecte immediat que no sigui fàcil de descobrir 

a temps.

Entren exclusivament en aquesta categoria els EPI següents:

–  Els aparells filtrants de protecció respiratòria que protegeixen contra 

els aerosols sòlids i líquids o contra els gasos irritants, perillosos, tòxics 

o radiotòxics.

–  Els equips d’intervenció en ambients calorosos amb uns efectes com-

parables als d’una temperatura d’aire igual o superior a 100 ºC, amb 

radiació d’infrarojos, flames o grans projeccions de materials en fusió 

o sense.

–  Els EPI destinats a protegir l’operari contra les caigudes des d’una 

certa altura.

–  Els EPI destinats a protegir contra els riscos elèctrics en els treballs 

realitzats a tensions perilloses o els que s’utilitzin com a aïllants d’alta 

tensió.

–  Els guants d’alta tensió, que es classifiquen en sis grups, segons l’alta 

tensió que suporten: 00, 0, 1, 2, 3 i 4.

CAT II

CAT I

CAT III

YYYY

8
Marques dels EPI de les tres categories.

9
Eines per a treballs en alta tensió en 
vehicles híbrids i elèctrics, categoria III.

CFS16CATA_unidad01_p008-023.indd   14CFS16CATA_unidad01_p008-023.indd   14 15/03/16   16:3615/03/16   16:36



15Unitat 1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus

4 >> Senyalització al taller

La informació en matèria de seguretat es mostra al taller mitjançant dos 

tipus de senyalització (figura 10):

–  Amb plafons homologats.

–  Amb senyals lluminosos, acústics i marques al terra.

4.1 > Senyalització amb plafons homologats

Els plafons de senyalització homologats són similars als senyals de cir-

culació i també s’agrupen per tipus. Els senyals més usats al taller són 

els de perill i advertència, els de prohibició, els d’obligació, els contra 

incendis i els d’informació i salvament.

Els senyals de perill, prohibició i obligació es poden trobar col·locats de 

forma conjunta en moltes zones del taller, indicant la prohibició, les 

advertències i el perill existent en aquesta zona, per exemple, a l’entrada 

d’una sala de compressors.

Senyals de perill i advertència

Els senyals de perill i advertència, en vehicles i tallers, tenen forma trian-

gular, el seu fons és groc i les vores i el pictograma negres (figura 11). 

Per als productes perillosos, nocius o irritants envasats, s’usen nous 

senyals amb rombes amb marc vermell i símbol negre sobre fons blanc 

(figura 12).

10
Senyalització usada en tallers.

SENYALITZACIÓ

Senyals en forma 
de plafó

Senyals lluminosos 
i acústics

Risc 
elèctric

Risc 
d’ensopegar

Perill 
en general

11
Senyals de perill i advertència.

12
Nova senyalització de productes envasats.

Prohibició

Perill

Obligació

Informació 
i salvament

Amb el 
pictograma 
a l’interior

Contra
incendis

Normativa

Reglament (UE núm. 286/2011) 
sobre classificació, etiquetatge i 
envasatge de substàncies i mescles 
perilloses: se substitueixen els sím-
bols actuals (quadrats impresos en 
negre sobre fons taronja-groc) defi-
nits a la Directiva 67/548/CEE, pels 
nous pictogrames (rombe amb un 
marc vermell, símbol negre sobre 
un fons blanc).

Matèries 
comburents

Perill 
en general

Matèries 
corrosives 
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Senyals de prohibició

Els senyals de prohibició són circulars i tenen el fons blanc, el pictograma 

negre i la vora del senyal i la banda transversal vermelles (figura 13). El 

pictograma interior de color negre indica què prohibeix el senyal.

Senyals d’obligació

Els senyals d’obligació són circulars, amb el fons blau fosc i el pictogra-

ma i la vora blancs (figura 15). Indiquen la necessitat d’usar mesures de 

protecció o un comportament determinat per accedir a una zona o per 

realitzar un treball específic.

Aigua 
no potable 

Prohibit als vehicles 
de manutenció 

No tocar Prohibit 
accionar

No utilitzar en cas 
d’emergència 

Prohibit 
a persones

Prohibit transportar 
persones 

Prohibit abocar 
residus

Prohibit 
fumar 

Prohibit fumar 
i encendre 

Prohibit passar 
als vianants

Prohibit apagar 
amb aigua

Accionar Usar la paperera Usar senyal sonor Rentar-se les mans

Protecció obligatòria 
de la vista 

Protecció obligatòria 
de l’oïda 

Protecció obligatòria
de les vies respiratòries 

Protecció obligatòria 
de la cara

13
Senyals de prohibició.

15
Senyals d’obligació.

14
Senyals de prohibició, perill i obligació.
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17Unitat 1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus

Senyals contra incendis

Els senyals contra incendis tenen forma quadrada, el fons vermell, el 

pictograma de color blanc i no tenen vora (figura 16). Aquests senyals 

s’usen de forma exclusiva per a la prevenció d’incendis i l’evacuació en 

cas d’accident.

Els senyals d’informació i salvament s’usen per indicar les sortides 

d’emergència del taller, les escales, les portes d’emergència, etc. També 

mostren la situació dels equips de primers auxilis, com el rentador d’ulls 

(figura 18).

Senyals d’informació, primers auxilis i salvament

Els senyals d’informació, primers auxilis i salvament tenen forma rec-

tangular o quadrada, el fons verd amb la vora i el pictograma blancs 

(figura 17).

Direcció a seguirMànega per 
a incendis 

Escala 
de mà 

Extintor 

Carro 
extintor 

Boca de reg 
contra incendis 

Avisador 
sonor 

Polsador 
d’alarma 

Telèfon per a lluita 
contra incendis 

Equip autònom 
contra incendis 

Ruixador 
contra incendis 

Mànega 
ignífuga 

Porta 
tallafocs

HidrantCub per 
a incendis 

Material 
contra incendis

16
Senyals contra incendis.

Via/sortida d’auxili 

Via/sortida d’auxili Primers 
auxilis 

Direcció a seguir

Escala 
d’incendis  

Sortida 
d’emergència

Telèfon 
de salvament 

i primers auxilis

Sortida 
en cas 

d’emergència

17
Senyals d’informació i salvament.

18
Rentador d’ulls amb el seu plafó indi-
cador.
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4.2 >  Senyalització amb senyals lluminosos, 
acústics i al terra

Els senyals lluminosos s’usen per indicar plafons d’evacuació i emer-

gència (figura 19). Disposen d’una bateria incorporada per enllumenar 

el plafó sense corrent elèctric de xarxa.

Els senyals acústics s’usen per avisar amb sons d’una emergència o del 

funcionament d’una màquina. Per exemple, la marxa enrere d’alguns 

vehicles disposa d’un brunziment intermitent. També els elevadors 

de tisora, en arribar a la zona de perill, es paren i emeten un xiulet 

avisador.

D’altra banda, la senyalització al terra és molt important per delimi-

tar les zones de pas (figura 20) i la baixada d’elevadors (figura 21). En 

aquestes zones, s’usa pintura antilliscant i bandes adhesives reflectants 

i antilliscants.

4.3 > La marca CE

 La marca CE (Conformitat Europea) simbolitza la conformitat del 

producte amb tots els requisits imposats al fabricant per la Comunitat 

Europea. 

La marca CE col·locada als productes constitueix una declaració de con-

fiança per al comprador garantint que:

–  El producte s’ajusta a totes les disposicions comunitàries.

–  S’han dut a terme els procediments pertinents d’avaluació de la con-

formitat.

La marca CE és obligatòria i s’ha de col·locar abans que un producte 

subjecte a aquesta marca sigui comercialitzat o posat en servei, llevat en 

el cas en què una directiva específica disposi el contrari.

La marca CE ha de tenir la forma de la figura 22. Si se n’amplia o se’n 

redueix la mida, s’han de mantenir les proporcions. S’ha de col·locar de 

forma visible, llegible i indeleble al producte o a la seva placa de carac-

terístiques. Si això no és possible, com ocorre amb les eines manuals, 

s’ha de col·locar a l’embalatge i als documents d’acompanyament. 

19
Senyal lluminós de sortida.

0

10

20

10 20 30 40

22
Logotip de marcatge CE.

20
Senyalització de zones de pas.

21
Senyalització de l’elevador.
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19Unitat 1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus

5 >>  Gestió ambiental, emmagatzematge 
i retirada de residus

El taller d’electromecànica genera gasos i residus que és necessari tractar i 

emmagatzemar de forma adequada. El gerent del taller ha de donar-lo d’al-

ta com a petit  productor de residus perillosos i portar un llibre de registre 

on s’anota i se signa la retirada dels residus per part dels gestors autoritzats.

5.1 >  Residus sòlids urbans comuns

Els residus sòlids urbans comuns de caràcter industrial són considerats 

residus industrials no perillosos:

–  Cartró: caixes d’embalatge de recanvis i similars.

–  Plàstics: embolcalls de peces, fundes protectores...

–  Residus varis: brossa comuna.

L’emmagatzematge es pot realitzar en contenidors o en gàbies adequades 

sense mesclar-los (figura 23). La posterior retirada la poden realitzar els 

serveis municipals de recollida d’escombraries.

5.2 >  Residus perillosos

Els residus perillosos només els poden retirar els agents autoritzats, que 

en realitzaran el transport o el posterior reciclatge.

Els residus perillosos més generats al taller d’electromecànica són els 

següents:

–  Olis i líquids usats, com ara refrigerants, valvulines, líquid de frens o 

olis hidràulics i de motor procedents de la reparació, el manteniment 

o la substitució d’aquests productes.

–  Filtres usats i envasos d’olis.
–  Peces que continguin productes perillosos: pastilles de frens, saba-

tes, discs d’embragatge, etc.

–  Restes de paper, draps o sepiolita impregnats d’oli.
–  Pots d’aerosols usats en la neteja i el manteniment.

–  Bateries i piles: les bateries contenen plom i àcid sulfúric i les piles 

contenen metalls pesants molt contaminants.

El taller ha de disposar d’un espai específic per a l’emmagatzematge 

(figura 24) i recipients per a la recollida dels residus (figures 25 i 26).

25
Etiqueta identificadora.

26
Envasos hermètics de residus.

24
Box de residus, pneumàtics, piles, reci-
pients, etc.

23
Contenidor de plàstics.
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5.3 >  Residus urbans de tipus voluminós

Els residus voluminosos requereixen ser reciclats, però no necessiten un 

emmagatzematge tan curós en no existir vessaments de líquids. Aquests 

residus s’emmagatzemen en contenidors i la seva retirada la realitzen els 

centres autoritzats de tractament (CAT), antics desguassos o ferrovellers.

Els residus voluminosos del taller són els següents:

–  Pneumàtics: encara que no es consideren residus perillosos, la seva 

retirada per al seu posterior reciclatge s’ha de realitzar de forma con-

trolada, ja que el seu lent procés de descomposició, que pot arribar a 

durar centenars d’anys, en complica la gestió.

–  Ferralla: dins d’aquest grup predominen les peces metàl·liques proce-

dents de la reparació o substitució de components del vehicle.

5.4 >  Emissió de gasos i abocaments

Els tallers emeten molts gasos a l’exterior del taller que, en alguns casos, 

és necessari tractar amb mesures correctores. L’emissió de gasos es deu 

a les causes següents:

–  La crema de carburant en els motors d’explosió. Les emissions 

són gasos que ataquen la capa d’ozó, gasos d’efecte hivernacle, fums 

negres, partícules, aerosols, etc. El taller ha de disposar d’un equip 

d’aspiració per expulsar-los a l’exterior (figura 27).

–  Gasos procedents del procés de soldadura. Aquests gasos no es 

poden expulsar directament a l’exterior del taller, per la qual cosa 

és necessari disposar d’un equip d’aspiració i tractament (figura 28). 

Abocaments

S’ha de prestar atenció a l’abocament de líquids a la xarxa de saneja-

ment d’aigües, principalment les aigües de neteja de les instal·lacions i 

les sanitàries, ja que presenten una gran quantitat de netejadors no ne-

cessàriament biodegradables, escumes, olis i altres fluids de motor usats.

Quan el taller disposa d’un rentador de peces en obra, és necessari comptar 

amb una doble xarxa de desguàs. L’aigua i les restes de la neteja del renta-

dor s’han de portar a descontaminar en un centre de tractament de residus.

5.5 >  Emmagatzematge de productes perillosos

Els productes perillosos s’han d’emmagatzemar al taller respectant les 

normes indicades a la taula següent:

+ --- +
- --+ -
- -+- +
- +-- 0
+ 0+- +

+ → Es poden emmagatzemar junts

0 →  Només es podran emmagatzemar 

junts adoptant certes mesures

- → No s’han d’emmagatzemar junts

28
Equip d’aspiració i tractament de gasos 
de soldar.

27
Equip d’extracció de gasos.
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21Unitat 1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus

6 >> Fitxes de seguretat

Les fitxes de seguretat són els documents que recullen la informació 

sobre els productes perillosos usats al taller. La seva elaboració s’ha 

d’ajustar a l’indicat a l’Annex VIII del Reial Decret 255/2003.

Aquestes fitxes les ha de facilitar el distribuïdor sempre que el producte 

estigui classificat com a perillós. Si no ho estigués, també se’n pot dispo-

sar prèvia petició de l’usuari.

Informació recollida a les fitxes

Una fitxa tècnica està dividida en 16 punts, que recullen els aspectes següents:

 1.  Identificació de la companyia i del producte, el telèfon d’urgències i l’organisme oficial competent.
 2.  Informació sobre la seva composició. Indica només els components perillosos i la seva concentració en el pro-

ducte. En aquest apartat s’inclouen les frases R (informació estàndard que indica els riscos específics atribuïts 
a les substàncies i els preparats perillosos) i les frases S (informació normalitzada amb els consells relatius a les 
substàncies o els preparats perillosos).

 3.  Identificació del risc. Indica, de forma clara i breu, els perills que presenta el producte, tant per a l’ésser humà 
com per al medi ambient, distingint entre productes perillosos i no perillosos.

 4.  Mesures de primers auxilis. En primer lloc, s’ha d’especificar si cal assistència mèdica immediata. Seguidament, 
s’informa sobre els primers auxilis de forma breu i senzilla. Es descriuen els símptomes i els efectes, així com què 
fer en cas d’accident. A més, s’ha d’indicar si són previsibles efectes retardats després de l’exposició.

 5.  Mesures de lluita contra incendis. S’indiquen les mesures que cal seguir en cas d’incendi, incloent els mitjans 
adequats i els que no s’han d’usar, els perills especials de l’exposició del producte a la combustió o als seus gasos, 
així com l’EPI del personal de la lluita contra incendis.

 6.  Mesures en cas de vessament accidental. Conté indicacions del tipus “no utilitzeu” o bé “neutralitzeu-ho amb...”. Inclou:
  –  Precaucions personals, com supressió dels focus d’ignició, ventilació, protecció respiratòria, prevenció del 

contacte amb la pell i els ulls, etc.
  –  Precaucions per a la protecció del medi ambient, com allunyament de desguassos, eventual alerta al veïnatge, etc.
  –  Mètodes de neteja, amb materials absorbents o reducció dels gasos i fums.
 7.  Manipulació i emmagatzematge. Es relaciona amb la protecció de la salut, la seguretat i el medi ambient.
 8.  Control d’exposició o protecció personal EPI. Recull el conjunt de les mesures de protecció i prevenció que cal 

usar, especificant les proteccions respiratòries, cutànies, de les mans, dels ulls i de la resta del cos.
 9.  Propietats físiques i químiques. Es proporciona la informació sobre el producte per a l’adopció de mesures de control.
10.  Estabilitat i reactivitat. Indica l’estabilitat del producte i la possibilitat que es donin reaccions perilloses sota 

certes condicions d’ús o alliberament al medi ambient.
11.  Informació toxicològica. Ha de contenir una descripció completa i comprensible dels diferents efectes tòxics que 

es poden produir quan l’usuari entra en contacte amb el producte.
12.  Informació ecològica. Detalla efectes, comportament i destinació ambiental del producte a l’aire, l’aigua o el 

terra. Es descriuen les característiques del producte que més poden afectar el medi ambient per la seva naturalesa 
i les seves previsibles formes d’ús.

13.  Consideracions per a la disposició final. Si l’eliminació del producte representa un perill, s’ha de facilitar una 
descripció dels residus i de la forma de manipular-los sense risc. S’indicaran els mètodes apropiats d’eliminació 
del preparat i dels eventuals envasos contaminats: incineració, reciclatge, abocament controlat, etc.

14.  Informació per al transport. S’indiquen les eventuals precaucions especials que l’usuari ha de prendre per al 
transport del producte dins i fora de les instal·lacions.

15.  Informació reglamentària. Inclou tota la informació relativa a la salut, la seguretat i el medi ambient, citant les 
possibles disposicions particulars.

16.  Altres paràmetres. Recull qualsevol altra informació que el proveïdor consideri important per a la salut i la segu-
retat de l’usuari o per a la protecció del medi ambient.

Activitats

3·· Busca a Internet fitxes de seguretat de productes usats en els tallers d’electromecànica: olis, anticongelants, 
gasoil, etc. I compara les fitxes de seguretat de diferents fabricants.
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1·· Un mecànic està canviant l’oli del motor i no fa servir guants de protecció. Creus que pot tenir algun risc 
laboral en realitzar el treball?

2·· Quines mesures de prevenció de riscos laborals ha d’aplicar el mecànic que realitza el canvi de líquids i olis 
en un vehicle?

3·· Comenta amb els teus companys les responsabilitats que tenen els empresaris per evitar els accidents laborals.

4·· Coneixes les principals obligacions que tenen els treballadors per evitar els accidents en el seu lloc de treball?

5·· Indica quins treballs o reparacions poden provocar el risc de “projecció de partícules o líquids als ulls”.

6·· Realitza una classificació de les mesures de protecció col·lectiva que cal usar en els tallers d’electromecànica.

7·· Localitza els equips de protecció personal o EPI que tens al teu taller i comenta amb els teus companys la 
manera més apropiada de col·locar-los.

8·· Busca al taller eines que disposin de la marca CE.

9·· Revisa els principals equips del taller i busca si disposen de la marca CE.

10·· Localitza els envasos que contenen productes perillosos que s’usen en el manteniment dels vehicles i dibuixa 
els senyals de perill que presenten.

11·· Busca a Internet una fitxa de seguretat d’un producte perillós que s’usi en els tallers de reparació de vehicles 
i anota quants punts de seguretat inclou.

12·· Anota els residus perillosos que es generen en els tallers d’electromecànica i com se’n realitza l’emmagat-
zematge i la retirada del taller.

13·· Elabora una llista amb les mesures de protecció col·lectiva de què disposi el teu taller d’electromecànica.

14·· Anota els equips de protecció personal o EPI que es troben disponibles al teu taller d’electromecànica.

15·· Busca a la placa d’un elevador si inclou la marca CE i anota també les recomanacions en matèria de seguretat 
que indica la placa.

16·· Localitza tots els senyals de prohibició que es trobin al teu taller d’electromecànica i dibuixa’ls al teu qua-
dern.

17·· Localitza tots els senyals de perill i advertència que es trobin al teu taller d’electromecànica i dibuixa’ls al 
teu quadern.

18·· Localitza tots els senyals d’obligació que es trobin al teu taller d’electromecànica i dibuixa’ls al teu quadern.

19·· Localitza al teu taller tots els senyals contra incendis de què disposa i dibuixa’ls al teu quadern.

20·· Localitza els senyals d’informació i salvament que hi hagi al teu taller d’electromecànica i dibuixa’ls al teu 
quadern.

21·· Localitza els contenidors de residus perillosos de què disposi el teu taller d’electromecànica i busca l’etiqueta 
identificadora del centre i del residu.

22·· De quin tipus d’extracció de gasos disposa el teu taller d’electromecànica?

23·· Identifica els riscos en les instal·lacions elèctriques en un taller de reparació de vehicles.

24·· Identifica els riscos en la instal·lació de generació i distribució d’aire comprimit en un taller de reparació 
de vehicles.

Activitats fi nals
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Unitat 1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus 23

Autoavaluació

1. Com es denomina el conjunt de mesures adoptades 
o previstes en totes les fases d’activitat per evitar o 
disminuir els riscos durant el treball?

a) Legislació laboral.
b) Prevenció laboral.
c) Legislació de riscos.
d) Legislació del treball.

2. Com es defineix un risc laboral?

a) Un risc laboral és la possibilitat que un treballador 
pateixi un dany derivat de la seva activitat laboral.
b) Un risc laboral és un accident laboral.
c) Un risc laboral és un dany produït a un treballador 
en l’exercici de la seva activitat laboral.
d) Els riscos laborals es produeixen en la vida 
quotidiana i laboral.

3. Què és un equip de protecció individual EPI?

a) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat 
per l’empresari per tal que el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva salut.
b) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat 
pel treballador per tal que el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva salut.
c) La roba de treball normal.
d) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel
treballador per tal que el protegeixi davant de les caigudes.

4. Quins requisits mínims han de complir els EPI?

a) Cap en especial.
b) El segell del fabricant europeu.
c) Han de tenir la corresponent certificació i 
homologació que garanteixi que compleixen els 
requisits per als quals s’usen.
d) El registre del fabricant visible.

5. Quants punts d’informació té una fitxa de seguretat 
d’un producte perillós?

a) Un.
b) Deu.
c) Vint.
d) Setze.

6. A les fitxes de seguretat d’un producte, s’indica el 
mètode per extingir un foc?

a) No.
b) Només en els productes inflamables.
c) Només en els productes tòxics i inflamables.
d) Sí. El punt cinc indica les mesures contra incendis.

7. Indica quina categoria, dins de la classificació 
dels EPI, tenen els aparells filtrants de protecció 
respiratòria que protegeixen contra els aerosols 
sòlids i líquids o contra els gasos irritants, perillosos, 
tòxics o radiotòxics.

a) Categoria I.
b) Categoria II.
c) Categoria III.
d) Categoria IV.

8. Qui és el responsable d’adquirir els equips 
de seguretat a les empreses?

a) El treballador.
b) Les administracions competents.
c) El servei de seguretat i higiene en el treball.
d) L’empresari.

9. Què indica el pictograma interior dels senyals 
de prohibició?

a) El pictograma interior del senyal indica el que es 
prohibeix.
b) Els senyals de prohibició no tenen pictogrames 
a l’interior.
c) El pictograma interior indica perill.
d) El pictograma interior només recomana no realitzar 
la funció representada.

10. Indica com s’emmagatzemen els productes 
perillosos:

a) S’emmagatzemen en llocs assolellats.
b) S’emmagatzemen seguint unes recomanacions 
de seguretat sobre la compatibilitat entre ells, segons 
siguin tòxics, inflamables, explosius, etc.
c) S’emmagatzemen de forma que només ocupin poc 
espai.
d) En l’emmagatzematge no és necessari respectar 
cap recomanació de seguretat.

11. Què cal fer amb els residus perillosos generats 
al taller?

a) Els residus perillosos només poden ser retirats 
per agents autoritzats, que en realitzaran el transport 
i el posterior reciclatge.
b) S’han de deixar en un lloc que no entorpeixi el pas 
dels treballadors.
c) Es poden deixar en recipients per després portar-los 
a un contenidor.
d) Llençar-los als contenidors per tal que l’ajuntament 
els reculli.

CFS16CATA_unidad01_p008-023.indd   23CFS16CATA_unidad01_p008-023.indd   23 15/03/16   16:3615/03/16   16:36


	portada
	CFS16CATA_unidad01_p008-023

