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Procediment de treball per a la protecció contra els riscos derivats de la 
utilització d’agents cancerígens i/o mutàgens 

 

1. Objecte del procediment 

El punt 11 del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Jaume I estableix la 
necessitat d’identificar i avaluar els riscos que es generen mitjançant el treball amb substàncies 
perilloses. 

L’objecte d’aquest procediment és establir els mecanismes necessaris per al compliment de la 
legislació vigent sobre el treball amb substàncies cancerígenes o mutàgenes. 

A partir d’aquest procediment es desprenen les instruccions corresponents per al personal 
responsable de les activitats amb agents o substàncies cancerígenes o mutàgenes i per als 
diferents serveis implicats. 

 

2. Legislació i documentació de referència 

- Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 

- Reial decret 1124/2000, de 16 de juny, de modificació de l’anterior. 

- Reial decret 349/2003, de 21 de març, de modificació del primer i pel qual s’amplia l’àmbit 
d’aplicació d’aquest als agents mutàgens. 

- Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut als llocs de treball. 

- Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició durant el 
treball a agents cancerígens o mutàgens. Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

3. Definicions 

Segons la legislació indicada s’entén per agent cancerigen o mutagen: 

Productes cancerígens de primera categoria 

Substàncies que, se sap, són carcinogèniques per a l’home. Es disposa d’elements suficients 
per establir l’existència d’una relació de causa/efecte entre l’exposició de l’home a 
aquestes substàncies i l’aparició del càncer. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
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Productes cancerígens de segona categoria 

Substàncies que poden considerar-se com carcinogèniques per a l’home. Es disposa de 
suficients elements per suposar que l’exposició de l’home a aquestes substàncies pot 
produir càncer. Aquesta presumpció es fonamenta generalment en: 

 Estudis apropiats a llarg termini en animals, 
 Un altre tipus d’informació pertinent. 

Productes mutàgens de primera categoria 

Substàncies que, se sap, són mutagèniques per a l’home. Es disposa d’elements suficients 
per establir l’existència d’una relació de causa/efecte entre l’exposició de l’home a 
aquestes substàncies i l’aparició d’alteracions genètiques hereditàries. 

Productes mutàgens de segona categoria 

Substàncies que poden considerar-se com mutagèniques per a l’home. Es disposa de 
suficients elements per suposar que l’exposició de l’home a aquestes substàncies pot 
produir alteracions genètiques hereditàries. Aquesta presumpció es fonamenta 
generalment en: 

 Estudis apropiats en animals, 
 Un altre tipus d’informació pertinent. 

Els preparats que continguen alguna de les substàncies esmentades anteriorment. 

Els procediments següents: 

1. Fabricació d’auramina. 
2. Treballs que suposen exposició als hidrocarburs aromàtics policíclics presents al sutge, 

al quitrà o a la brea d’hulla. 
3. Treballs que suposen exposicions a la pols, al fum o a les boires produïdes durant la 

calcinació i l’afinament elèctric de les mates de níquel. 
4. Procediment amb àcid fort en la fabricació d’alcohol isopropílic. 
5. Treballs que suposen exposició a pols de fustes dures. 

 

Són substàncies i preparats cancerígens aqueixos en l’etiqueta dels quals figure la frase de 
risc:  

R 45 (H350) «Pot causar càncer» o 
R 49 (H350i) «Pot causar càncer per inhalació», 

que els identifica com a cancerígens de 1a o 2a categoria. 

 
i seran substàncies i preparats mutàgens aqueixos en l’etiqueta dels quals figure la frase de 
risc: 

R 46 (H340) «Pot causar alteracions genètiques hereditàries», 
que els identifica com a mutàgens de 1a o 2a categoria. 

Aquests efectes característics haurien d’estar reflectits també en la corresponent fitxa de 
dades de seguretat (FDS) del producte. 
 
Nota. El llistat d’agents cancerígens i mutàgens de categories 1a i 2a es pot consultar en la pàgina web 
de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball: 
http://infocarquim.insht.es:86/Forms/About.aspx. 

http://infocarquim.insht.es:86/Forms/About.aspx
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4. Aplicació d’aquest procediment 

Per a l’aplicació d’aquest procediment en els llocs de treball haurien de donar-se les dues 
següents circumstàncies: 

· Que existisca agent cancerigen o mutagen i 
· Que hi haja risc d’exposició (normal o anormal, deguda a accidents, incidents o 

emergències). 

 

Només s’estarà exempt d’aplicar aquest procediment quan no existisca cap agent cancerigen o 
mutagen o quan, identificada la presència d’un o més agents, se substituïsquen i s’elimine el 
risc per exposició a aquest tipus d’agents. 

 

5. Comunicació d’activitats 

a) Per poder realitzar l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents cancerígens o 
mutàgens, la persona responsable de l’activitat ha de comunicar, inicialment, a l’Oficina 
de Prevenció i Gestió Mediambiental la presència o utilització d’aquest tipus d’agents. 

Aquesta comunicació pot ser deguda a sol·licitud dels tècnics de prevenció o per iniciativa 
pròpia de la persona responsable. S’ha de realitzar segons el formulari de Sol·licitud d’estudi de 
condicions de treball de l’e-UJIer@, i cal indicar-hi l’agent o agents cancerígens o mutàgens 
que s’utilitzaran. 

 

b) La persona responsable també ha de comunicar, per escrit o per correu electrònic, a 
l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental l’existència de canvis en l’activitat, 
concretament: 

- Nous agents cancerígens o mutàgens a utilitzar. 
- Canvis, si existeixen, de les condicions de treball. 
- Insuficiència de les mesures de prevenció i de protecció col·lectives i individuals 

adoptades. 
- Incorporació o exclusió de treballadors exposats. 

 

6. Identificació i avaluació de riscos 

A partir de la informació que es reba per part de la persona responsable de l’activitat, els 
tècnics de prevenció han de realitzar la identificació i avaluació dels riscos relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens o mutàgens al treball. 

En l’informe d’avaluació de riscos s’han d’indicar les mesures de prevenció i protecció que 
calga aplicar, segons la legislació vigent (per risc d’exposició o risc de contaminació). 
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7. Mesures de prevenció i reducció de l’exposició 

Per a les activitats amb el risc d’exposició a agents cancerígens o mutàgens, la persona 
responsable de l’activitat ha de prendre les mesures preventives que s’indiquen a continuació, 
per l’ordre indicat i en la mesura que siguen tècnicament possibles. Per a l’aplicació de les 
mesures que necessiten condicions d’infraestructura és necessària la sol·licitud al vicerectorat 
corresponent: 

1. Evitar la utilització d’aquests, particularment mitjançant la substitució per substàncies, 
preparats o procediments que, en condicions normals d’utilització, no siguen perillosos 
o ho siguen en menor grau. 

2. Si no es pot substituir l’agent, garantir que la producció i la utilització d’aquest es 
duguen a terme en un sistema tancat. 

3. Si l’aplicació d’un sistema tancat no és tècnicament possible, garantir que el nivell de 
exposició dels treballadors es reduïsca a un valor tan baix com siga tècnicament 
possible. 

4. L’exposició no ha de superar el valor límit dels agents cancerígens o mutàgens. En tot 
cas, la legislació no eximeix del compliment dels tres punts anteriors. 

 

A més, la persona responsable de l’activitat ha d’aplicar totes les mesures necessàries 
següents, bé amb mitjans propis, bé mitjançant la sol·licitud al vicerectorat corresponent: 

a) Limitar les quantitats de l’agent cancerigen o mutagen al lloc de treball. 

b) Dissenyar els processos de treball i les mesures tècniques amb l’objecte d’evitar o 
reduir al mínim la formació d’agents cancerígens o mutàgens. 

c) Limitar al menor nombre possible els treballadors exposats o que puguen estar-lo. 

d) Evacuar els agents cancerígens o mutàgens en origen, mitjançant extracció localitzada 
o, quan això no siga tècnicament possible, per ventilació general, en condicions que no 
suposen un risc per a la salut pública i el medi ambient. 

e) Utilitzar els mètodes de medició més adequats, en particular per a una detecció 
immediata d’exposicions anormals degudes a imprevists o accidents. 

f) Aplicar els procediments i mètodes de treball més adequats. En cas de ser necessària la 
manipulació dels agents cancerígens o mutàgens, s’ha de procurar evitar tocar-los 
directament amb les mans, ni fins i tot utilitzant guants impermeables certificats com 
equips de protecció individual de classe 3. Per a aquestes operacions convé emprar 
uns utensilis adequats. 

g) Adoptar mesures de protecció col·lectiva o, quan l’exposició no puga evitar-se per 
altres mitjans, mesures individuals de protecció. 

h) Control i seguiment de les mesures higièniques, en particular la neteja regular de sòls, 
parets i de la resta de superfícies. 

i) Delimitar las zones de risc, i establir-hi una senyalització de seguretat i salut adequada, 
que incloga la prohibició de fumar a aquestes zones, i permetre’n l’accés només al 
personal que haja d’operar-hi, excloent als treballadors especialment sensibles a 
aquests riscos. 
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j) Vetllar perquè tots els recipients, envasos i instal·lacions que continguen agents 
cancerígens o mutàgens estiguen etiquetats de manera clara i llegible i col·locar 
senyals de perill clarament visibles, de conformitat tot això amb la normativa vigent en 
la matèria. 

k) Instal·lar dispositius d’alerta per als casos d’emergència que puguen ocasionar 
exposicions anormalment altes. 

l) Disposar de mitjans que permeten l’emmagatzematge, manipulació i transport segurs 
dels agents cancerígens o mutàgens, així com per a la recollida, emmagatzematge i 
eliminació de residus, en particular mitjançant la utilització de recipients hermètics, 
d’etiquetatges de manera clara, inequívoca i llegible, i col·locar senyals de perill 
clarament visibles, de conformitat, tot això, amb la normativa vigent en la matèria. 

 

8. Mesures d’higiene personal i de protecció individual 

Per a les activitats amb el risc de contaminació per agents cancerígens o mutàgens, la persona 
responsable de l’activitat ha de prendre les mesures d’higiene personal i de protecció 
individual que s’indiquen a continuació. Per a l’aplicació de les mesures que necessiten 
condicions d’infraestructura cal la sol·licitud al vicerectorat corresponent: 

a) Prohibir menjar, beure o fumar a les zones de treball on existisca aquest risc. 

b) Proveir els treballadors de roba de protecció apropiada o d’altre tipus de roba especial 
adequada. 

c) Disposar de llocs separats per guardar, de manera separada, la roba de treball o de 
protecció i la roba de vestir. 

d) Disposar d’un lloc determinat per a l’emmagatzematge adequat dels equips de 
protecció i verificar que es netege i es comprove el bon funcionament d’aquests, si 
fóra possible amb anterioritat i, en tot cas, després de cada utilització, i reparar o 
substituir els equips defectuosos abans d’un nou ús. 

e) Disposar d’excusats i lavabos apropiats i adequats per a ús dels treballadors. 

f) Prohibir eixir amb bata del laboratori per anar a altres llocs de la Universitat (per 
exemple: despatx, cafeteria). 

Els treballadors disposaran, dintre de la jornada laboral, de deu minuts per a la seua neteja 
personal abans del menjar i altres deu minuts abans d’abandonar el treball. 

 

El departament, àrea de coneixement o grup d’investigació corresponents es 
responsabilitzaran del rentat i descontaminació de la roba de treball, queda rigorosament 
prohibit que els treballadors se’n duguen aquesta roba al seu domicili per a tal fi. Quan es 
contracten aquestes operacions amb empreses idònies a l’efecte, s’està obligat a assegurar 
que la roba s’envie en recipients tancats i amb etiquetatges que continguen els advertiments 
precisos. 

El seguiment de l’aplicació de les mesures anteriors correspondrà a la persona responsable de 
l’activitat amb agents cancerígens o mutàgens. Els tècnics de prevenció poden realitzar visites 
als llocs de treball per comprovar l’aplicació de les mesures adoptades. 
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9. Exposicions accidentals 

En el cas d’accidents o de situacions imprevistes que pogueren suposar una exposició anormal 
del personal a agents cancerígens o mutàgens, la persona responsable de l’activitat ha 
d’informar, com més aviat millor, als treballadors i al cap d’emergències. 

Mentre no s’eliminen les causes de l’exposició anormal, la persona responsable de l’activitat, 
el cap d’emergències i el director del departament corresponent han de prendre les mesures 
necessàries per: 

a) Limitar l’autorització per treballar a la zona afectada als treballadors que siguen 
indispensables per efectuar les reparacions o uns altres treballs necessaris. 

b) Garantir que la exposició no siga permanent i que la duració d’aquesta, per a cada 
treballador es limite a l’estrictament necessari. 

c) Posar a disposició dels treballadors afectats roba i equips de protecció adequats. 

d) Impedir el treball a la zona afectada dels treballadors no protegits adequadament. 

Els representants dels treballadors i els treballadors afectats deuran ser informats de les 
causes que hagen originat aquestes exposicions accidentals, així com de les mesures 
adoptades o que s’han d’adoptar per solucionar la situació. 

 

10. Exposicions no regulars 

En les activitats no regulars, en les quals es puga preveure la possibilitat d’un increment 
significatiu de l’exposició del personal, la persona responsable de l’activitat, una vegada 
esgotades totes les possibilitats d’adopció d’altres mesures tècniques preventives per  limitar 
l’exposició, ha d’adoptar, prèvia consulta als treballadors (o els seus representants) i al tècnic 
de seguretat en el treball, les mesures necessàries per: 

a) Evitar l’exposició permanent del personal, reduir la duració d’aquesta al temps 
estrictament necessari. 

b) Adoptar mesures complementàries per garantir la protecció del personal afectat i, en 
particular, posar al seu abast roba i equips de protecció adequats que han d’utilitzar 
mentre dure l’exposició. 

c) Evitar que persones no autoritzades tinguen accés a les zones on es desenvolupen 
aquestes activitats, bé delimitant i senyalitzant aquests llocs o bé per uns altres 
mitjans. 

Els representants dels treballadors i els treballadors afectats han de ser informats de les causes 
que hagen originat aquestes exposicions no regulars, així com de les mesures adoptades o que 
s’han d’adoptar per solucionar la situació. 
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11. Documentació 

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental i els serveis sanitaris han de guardar la 
documentació que indica l’article 9 del RD 665/1997, i han d’informar a les autoritats 
competents segons el que indica l’article 10 d’aquest. 

Aquesta documentació ha d’incloure: 

- Els resultats de les avaluacions de risc. Criteris i procediments d’avaluació. Mètodes de 
mesurament, anàlisi o assaig utilitzats. 

- Llistat actualitzat del personal encarregat de realitzar les activitats respecte de les 
quals les avaluacions revelen algun tipus de risc, indicant-hi l’exposició a la qual haja 
sigut sotmès. 

- Historials mèdics individuals del personal exposat. 

 

12. Vigilància de la salut dels treballadors 

Des de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental s’ha d’oferir la vigilància de la salut al 
personal, en relació amb els riscos per exposició a agents cancerígens o mutàgens. Aquesta 
vigilància s’ha d’oferir prèvia comunicació de la persona responsable de l’activitat, segons el 
que indica en el punt 4 d’aquest procediment. Segons el RD 665/1997 ha d’oferir-se en les 
següents ocasions: 

a) Abans del començament de l’exposició. 

b) A intervals regulars en endavant, amb la periodicitat que els coneixements mèdics 
aconsellen. 

c) Quan siga necessari, per haver-s’hi detectat en algun treballador de l’empresa, amb 
exposició similar, algun trastorn que puga haver-s’hi derivat de la exposició a agents 
cancerígens o mutàgens. 

Tots els treballadors poden sol·licitar la revisió dels resultats de la vigilància de la seua salut. 

Des de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental s’ha d’aconsellar i s’ha d’informar als 
treballadors de qualsevol control mèdic que siga pertinent efectuar amb posterioritat al 
cessament de l’exposició. 

 

13. Formació i informació dels treballadors 

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha de facilitar la formació necessària al personal 
de la Universitat Jaume I en matèria de prevenció de riscos en activitats amb agents 
cancerígens o mutàgens. 

El personal ha de ser informat, segons totes les dades disponibles i, en particular, en forma 
d’instruccions relacionades amb: 

- Els riscos potencials per a la salut, fins i tot els riscos addicionals deguts al consum del 
tabac. 

- Les precaucions que han de prendre per previndre l’exposició. 
- Les disposicions en matèria d’higiene personal. 
- La utilització i la ocupació d’equips i de roba de protecció. 
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- Les conseqüències de la selecció, de la utilització i de l’ocupació d’equips i de roba de 
protecció. 

- Les mesures que han d’adoptar en cas d’incident i per a la prevenció d’incidents. 
- Les mesures que han d’adoptar en les situacions d’exposicions accidentals i 

exposicions no regulars (punts 8 i 9). 

Aquestes instruccions les ha d’entregar la persona responsable de l’activitat amb agents 
cancerígens o mutàgens. Els tècnics de prevenció podran assessorar en la redacció de les 
instruccions. 

Així mateix, els representants dels treballadors o, per defecte, els treballadors han de tindre 
accés a qualsevol informació col·lectiva anònima. 
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Qüestionari bàsic de verificació de mesures preventives 

El qüestionari està plantejat en l’apèndix 1 de la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels 
riscos relacionats amb l’exposició durant el treball a agents cancerígens o mutàgens. La 
resposta negativa a les qüestions plantejades suposa un incompliment a les exigències dels 
citats reials decrets, tret de les preguntes 4, 6 i 7. 

El qüestionari pot donar-se per finalitzat quan es responga afirmativament a les qüestions 4 i 6 
ja que, en aquests casos, els citats reials decrets no són aplicables. 

  SÍ NO 

1. S’han identificat tots els productes que s’emmagatzemen, usen o manipulen a l’empresa, 
així com els productes intermedis, subproductes o residus que es generen o poden generar-
se en el procés laboral. 

    

2. Estan identificats tots els productes que s’utilitzen, es formen, s’alliberen o estan presents 
en l’ambient de treball a causa de activitats no vinculades al procés laboral bàsic.  

    

3. Es disposa de suficient informació sobre la perillositat de tots els productes citats 
anteriorment.  

    

4. Amb total certesa, cap dels productes anteriors està classificat o compleix els criteris per 
classificar-lo com a cancerigen o mutagen de 1a o 2a categoria, ni l’activitat laboral inclou 
cap procediment particular qualificat com cancerigen o mutagen. 

Si la resposta és afirmativa, pot donar-se per finalitzat el qüestionari.  

    

5. S’ha considerat a fons la possibilitat de substituir els productes cancerígens o mutàgens, 
els procediments cancerígens o mutàgens, o els processos que els generen.  

    

6. S’ha realitzat la substitució de tots els productes, procediments o processos cancerígens o 
mutàgens. 

Si la resposta és afirmativa, pot donar-se per finalitzat el qüestionari.  

    

7. Els productes cancerígens o mutàgens que no poden ser substituïts s’utilitzen en un 
sistema tancat. 

Si la resposta és afirmativa, passeu a l’ítem 17 del qüestionari.  

    

8. S’han identificat els llocs de treball, habituals i ocasionals, amb possible exposició, per via 
respiratòria, dèrmica o altra, a agents cancerígens o mutàgens.  

    

9. Es limiten al màxim les quantitats dels agents cancerígens o mutàgens presents als llocs de 
treball.  

    

10. Els procediments de treball i les mesures tècniques estan dissenyats de tal manera que 
eviten o minimitzen al màxim la formació o alliberament d’agents cancerígens o mutàgens al 
lloc de treball.  

    

11. Es limiten al menor nombre possible els treballadors exposats o que puguen estar-lo.      

12. On siga possible la formació o alliberament d’agents cancerígens o mutàgens, existeixen 
dispositius eficaços d’extracció localitzada o, si no és tècnicament possible, sistemes de 
ventilació general que garantisquen la menor concentració ambiental; dotats de filtres 
adequats o en condicions perquè no suposen un risc per a la salut pública i el medi ambient.  

    

13. Està programat un pla específic per al manteniment dels dispositius d’extracció 
localitzada i ventilació general, es comprova l’execució d’aquest en els terminis previstos i es 
registra documentalment.  
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  SÍ NO 

14. Està garantida la detecció immediata d’exposicions anormals degudes a imprevistos o 
accidents.  

    

15. S’apliquen els procediments i mètodes de treball més adequats per evitar, al màxim, 
l’exposició dels treballadors. 

    

16. S’han adoptat mesures individuals de protecció per als casos que l’exposició no pot 
evitar-se per altres mitjans. 

    

17. Es disposa de dades actualitzades sobre les quantitats utilitzades o fabricades de 
substàncies o preparats que continguen agents cancerígens o mutàgens, així com sobre la 
quantitat de residus cancerígens o mutàgens generada. 

    

18. Està establert i es compleix un programa per a la neteja adequada dels locals.     

19. Estan delimitades i senyalitzades les zones de risc i està permès l’accés a aquestes només 
al personal que ha d’operar-hi. 

    

20. Els envasos i conduccions que contenen agents cancerígens o mutàgens estan etiquetats 
de manera clara i llegible i hi ha col·locats senyals de perill clarament visibles. 

    

21. Existeixen dispositius de detecció i alerta per als casos d’emergència que puguen 
ocasionar exposicions anormalment altes. 

    

22. Es disposa de mitjans que permeten la manipulació i transport segurs dels agents 
cancerígens o mutàgens. 

    

23. Els productes cancerígens o mutàgens es dipositen en recipients hermètics i 
s’emmagatzemen en un lloc específic, degudament protegit i diferenciat dels altres 
productes, amb accés limitat i a càrrec d’una persona responsable especialment informada i 
entrenada. 

    

24. Està establert i es compleix un programa de gestió dels residus cancerígens o mutàgens 
generats al lloc de treball. 

    

25. Una vegada adoptades totes les disposicions anteriorment indicades, s’han realitzat 
mesuraments per conèixer el grau d’exposició personal dels treballadors als agents 
cancerígens o mutàgens. 

    

26. S’han comparat aquestes exposicions amb els corresponents límits d’exposició 
professional de l’annex III del RD 665/1997 o de la llista del INSHT i ha quedat de manifest 
que es respecten. 

    

27. Els treballadors estan informats que no han de menjar, beure o fumar al lloc de treball.     

28. Es disposa de suficients i adequades instal·lacions sanitàries (lavabos, dutxes, vestuaris, 
armaris separats per a roba de carrer i de treball, etc.). 

    

29. S’ha informat als treballadors exposats que disposen de 10 minuts per a la seua neteja 
personal abans del menjar i altres 10 minuts abans d’acabar la jornada, i es concedeixen tals 
períodes. 

    

30. Els treballadors tenen, usen adequadament i coneixen les característiques de les peces i 
equips de protecció individual en les operacions que les requereixen. 

    

31. Les situacions accidentals en les quals puguen estar implicats agents cancerígens o 
mutàgens estan previstes, identificades, localitzades, avaluades i incorporades al pla 
d’emergència implantat. 

    

http://www.mtas.es/insht/practice/g_cancer.htm#anexo3#anexo3
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32. S’han establert mesures de prevenció específiques per a les activitats no regulars amb 
possible augment de l’exposició dels treballadors als agents cancerígens o mutàgens. 

    

33. Es disposa d’una llista actualitzada dels treballadors sotmesos a algun risc per a la 
seguretat o la salut a causa de agents cancerígens o mutàgens. 

    

34. Els treballadors exposats estan sotmesos a un programa de vigilància adequada i 
específica de la seua salut en relació amb els riscos per exposició a agents cancerígens o 
mutàgens. 

    

35. Es disposa d’un registre documental actualitzat i complet de les diferents actuacions 
preventives realitzades en relació amb treball amb exposició a agents cancerígens o 
mutàgens, segons especifica l’article 9 del RD 665/1997. 

    

36. Es troba a la disposició de les autoritats laborals i sanitàries la informació exigible en 
relació amb el treball amb exposició a agents cancerígens o mutàgens, segons especifica 
l’article 10 del RD 665/1997. 

    

37. Els treballadors estan informats sobre les exposicions accidentals i les exposicions no 
regulars, les causes d’aquestes i les mesures adoptades per controlar-les. 

    

38. Els treballadors i els representants d’aquests tenen accés a la informació a què es 
refereix l’article 9 del RD 665/1997, en el que els concerneix a ells i a les dades d’informació 
col·lectiva anònima. 

    

39. Els treballadors coneixen el grau de perillositat dels agents cancerígens o mutàgens que 
estan o poden estar presents al lloc de treball i les mesures de prevenció o protecció que han 
d’aplicar. 

    

40. Els treballadors exposats reben formació adequada a les seues responsabilitats, que els 
permeta desenvolupar les seues tasques correctament. 

    

41. Les instruccions o procediments de treball inclouen informació sobre els riscos dels 
productes i operacions i les mesures de seguretat i protecció a aplicar en cada cas. 

    

 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer.htm#articulo9
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer.htm#articulo10
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer.htm#articulo9

