JORNADA SOBRE
EL CONTROL DE L’EXPOSICIÓ
I L’EMISSIÓ DE POLS
EN EXPLOTACIONS MINERES
Palma, 18 de maig de 2017

ADREÇADA A:
Sector miner, empresaris, enginyers, serveis de prevenció, representants de les
administracions i dels agents socioeconòmics que, en la seva activitat, tenguin
una relació estreta amb la indústria extractiva.
OBJECTIU
El control del risc per exposició a la pols i la sílice cristal·lina respirable en
explotacions mineres està regulat pel Reglament general de normes bàsiques de
seguretat minera i té l’objectiu d’establir criteris i mètodes per definir la perillositat
i el control de la pols en els llocs de treball, com també la vigilància de la salut dels
treballadors, encaminats a la prevenció de la silicosi.
Així mateix, la normativa vigent en matèria de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera defineix les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera
com les que, per la naturalesa, ubicació o pels processos tecnològics emprats,
constitueixen una font de contaminació atmosfèrica, com també les condicions
de control i seguiment segons el seu potencial contaminant.
Aquesta Jornada pretén explicar el marc normatiu actual, i ampliar els
coneixements sobre la protecció de la salut dels treballadors, com també el control
i l’emissió de pols en explotacions mineres.
ORGANITZACIÓ
Direcció General de Política Industrial de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears
DATA
Dijous, 18 de maig de 2017
LLOC
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Edifici Arxiduc Lluís Salvador. Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma
INSCRIPCIÓ
Gratuïta, places limitades. Atès el nombre limitat de places, es respectarà
rigorosament l’ordre de recepció de les inscripcions, que no es confirmaran tret
que la inscripció excedeixi la capacitat disponible.
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10.00 h Inauguració

Sr. Iago Negueruela i Vázquez, conseller de Treball, Comerç e Indústria (CAIB)
Sr. Bartomeu Morro Oliver, director general de Política Industrial (CAIB)
Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, cap del Servei de Mines (CAIB)
1a PART. EXPOSICIÓ DELS TREBALLADORS D’EXPLOTACIONS MINERES A LA POLS

10.20 h “Exposició dels treballadors a la pols en explotacions mineres. Normativa d’aplicació.
Règim sancionador.”
Sra. Fuensanta París Pérez de Lema, cap del Departament Jurídic de la Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria (CAIB)
Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, cap del Servei de Mines de la CAIB

10.35 h “Control del risc per exposició a la pols i la sílice cristal·lina respirable. Conceptes bàsics
per a la prevenció eficaç.”
Sra. Eva Mª Fernández Vilas, enginyera de mines de l’Institut Nacional de Silicosi

11.05 h “Descripció del tràmit de comunicació de mostres de pols”

Sra. María Molina Cano, cap del Negociat V del Servei de Mines de la CAIB

11.15 h PAUSA.
11.45 h “La sílice en la indústria extractiva i mesures tècniques de control de l’exposició.”

Sr. Francisco Hita López, responsable de l’Àrea de Seguretat Industrial, Centro Tecnológico
del Mármol, Piedra y Materiales

12.15 h “Mesures preventives des de la vigilància de la salut.”

Sr. Rafael Palmer Juaneda, cap de la Secció de Medicina del Treball del Servei de Salut
Laboral de la CAIB
2a PART. POLS ATMOSFÈRICA EN EXPLOTACIONS MINERES

12.35 h “Activitats potencialment contaminats de l’atmosfera (APCA).”

Sra. Paula M. Elías Mir, cap de la Secció de Contaminació Atmosfèrica de la Conselleria
de Territori, Energia i Mobilitat de la CAIB

12.50 h “Procediment d’avaluació ambiental respecte a les emissions a l’atmosfera dins el marc
de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.”
Sra. Maria Antònia Vanrell Cerdà, Comissió de Medi Ambient de la CAIB

13.05 h Mesa rodona.
13.30 h Cloenda.
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Nom i llinatges:
DNI:
Organisme o empresa:
Càrrec:
Adreça:
Ciutat:
Província/illa:				

CP:

Telèfon:					

FAX:

Adreça electrònica:

……………………, ......... de ………………………… de 2017
Signatura

Trameteu-la per correu electrònic a: atencion-empresas@aridos.org

Les dades personals estan sotmeses a les garanties que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
i la normativa que la desplega.

Ho organitza:

Hi col·laboren:

