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Resum
L'objectiu d'aquest apunt tècnic és revisar i actualitzar la informació disponible sobre l'índex WBGT
per a l'avaluació del risc d'estrés tèrmic, tenint en compte la ratificació el 2017 de la norma UNE-EN
ISO 7243:2017. A més, amb la finalitat de facilitar l'avaluació del risc d'estrés tèrmic, s'ha inclòs un
apartat amb criteris per a la seua identificació. És procedent advertir el lector que el caràcter
d’aquest apunt tècnic és purament il·lustratiu i no exhaustiu.
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1. Introducció
L'estrés tèrmic es defineix com la càrrega neta de calor a què està exposada una persona com a
resultat de la seua activitat laboral en un ambient concret. Per tant, depén tant de les condicions
ambientals com de l'activitat que es realitze i la roba utilitzada durant el treball. El risc d'estrés
tèrmic és present en la pràctica totalitat dels sectors d'activitat, des de l'agricultura a l'hostaleria,
passant pel transport, la construcció o la indústria. Si bé algunes actuacions de comprovació de
les administracions públiques amb competències en prevenció de riscos laborals (PÉREZ LÓPEZ
& HERNÁNDEZ COLLADOS, 2012) mostren que hi ha deficiències importants quant a l'avaluació
del risc d'estrés tèrmic, sí que es pot afirmar que, en aquelles situacions en les quals s'ha avaluat
el risc, el mètode triat ha sigut majoritàriament l'índex WBGT. Tenint en compte aquestes
circumstàncies, s'ha concebut aquest apunt tècnic per facilitar una correcta aplicació del mètode,
així com incloure nous conceptes introduïts per la norma vigent (UNE EN 7243:2017), no
previstos en la norma anterior (UNE EN 27243:1995).

2. Identificació del risc
El primer pas per a una correcta avaluació del risc d'estrés tèrmic és la seua identificació. És
important assenyalar que el risc d'estrés tèrmic pot materialitzar-se tant en treballs a l'aire lliure
com en treballs a l'interior de locals. En el cas de treballs a l'interior, se seguirà el criteri establit
en l'apèndix 4 de la Guia tècnica del Reial decret 486/1997 (INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT
I HIGIENE EN EL TREBALL (Espanya), 2015). L’esmentat apèndix indica que ha d'avaluar-se el risc
d'estrés tèrmic en locals tancats sempre que la temperatura o la humitat excedisquen els valors
que es donen en l'apartat 3 de l'annex III del Reial decret 486/1997, o també quan el treball siga
del tipus mitjà o pesat (és a dir, quan l'activitat metabòlica supere 131 W/m2), encara que no se
sobrepassen els límits esmentats. Convé recordar que les obligacions de temperatura i humitat
que imposa l'apartat 3 de l'annex III del Reial decret 486/1997 són:
a.

La temperatura dels locals on es facen treballs lleugers estarà
compresa entre 14 i 25oC

b.

La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte
en els locals on hi haja riscos per electricitat estàtica, en els quals el
límit inferior serà del 50 per 100.
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Per tant, d’acord amb el criteri indicat, ha d'avaluar-se el risc d'estrés tèrmic en aquelles
activitats realitzades a l'interior de locals que impliquen un consum metabòlic moderat o alt
(superior a 131 W/m2 o 235 W) (INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
(Espanya), 2014), independentment de la temperatura del local; així com aquelles activitats de
consum metabòlic baix que es realitzen a temperatures superiors a 25 oC o humitats superiors
4

al 50% .

Il·lustració 1. Taula d’estimació del nivell de risc en treballs a l’aire lliure

En el cas de treballs a l'aire lliure, atenent la taula 1, inclosa en el protocol per al treball en
èpoques d'altes temperatures de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
(2012), pot comprovar-se que la Comunitat Valenciana presenta a l'estiu condicions
habitualment compreses en el rang d'alerta extrema i perill, i pot arribar puntualment a
situacions de perill extrem (en onades de calor). Per tant, tenint en compte la climatologia de la
Comunitat Valenciana pot deduir-se que qualsevol activitat laboral realitzada a l'aire lliure en
èpoques d'altes temperatures implicarà una avaluació específica del risc d'estrés tèrmic.
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3. Metodologia d'avaluació: índex WBGT
L'índex WBGT és el mètode més utilitzat per a l'avaluació del risc d'estrés tèrmic per la seua
senzillesa. Es tracta d'un mètode d’screening o cribratge que permet descartar l'existència
d'estrés tèrmic en unes condicions determinades, i que es pot utilitzar tant en treballs a l'interior
de locals tancats com en treballs a l'aire lliure. D'altra banda, el mètode presenta com a principal
limitació que no té en compte les característiques individuals de la persona treballadora ni el
seu estat d'hidratació. En aqueix sentit, és necessari aclarir que una pauta adequada d'hidratació
preveu poder beure regularment (a títol orientatiu, es considera adequat beure un got d'aigua
cada 20 – 30 minuts).
Així mateix, és important assenyalar que, en cas de confirmar-se l'existència de risc d'estrés
tèrmic, s’han de prendre mesures específiques per a eliminar-lo i fer una nova avaluació
posterior que confirme l'eliminació del risc. Si l'adopció de mesures específiques per a eliminarlo no fora possible, es farà una avaluació més detallada (ORTEGA GALACHO, 2020) mitjançant
el mètode de sobrecàrrega tèrmica (UNE-EN 7933:2005) amb la finalitat de determinar el temps
màxim durant el qual pot desenvolupar-se la tasca.

3.1. Càlcul del valor de l'índex WBGT
L'índex WBGT es calcula a partir de les expressions següents en funció de la influència de la
radiació solar:
•

Situacions en les quals pot menysprear-se la radiació solar (treballs en interior o exterior
sense radiació solar):
WBGT = 0,7 × THN + 0,3 × TG

•

Situacions en les quals no és menyspreable la radiació solar (treballs en l'exterior):
WBGT = 0,7 × THN + 0,2 × TG + 0,1 × TA
On:
THN – És la temperatura natural del bulb humit, expressada en oC, obtinguda a partir d'un sensor de
temperatura recobert amb una mussolina humida i ventilat de manera natural (és a dir, situant-lo en
l'ambient sense ventilació forçada).
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TG – És la temperatura de globus, expressada en oC, obtinguda per un sensor de temperatura situat en el
centre d'un globus de color negre mat i diàmetre 150 mm.
TA – És la temperatura de l'aire, expressada en oC, mesurada per un sensor protegit de la radiació per un
dispositiu que no impedisca la circulació de l'aire al voltant del sensor.

6

El mesurament dels paràmetres indicats ha de fer-se a l'alçada de l'abdomen, evitant
l'apantallament de l'equip per part del personal treballador. En el cas d'observar diferències
significatives entre les temperatures de peus i cap, haurà de prendre's el mesurament en el lloc
més desfavorable (és a dir, on l'índex WBGT siga major); al contrari del que disposa la norma
anterior (UNE EN 27243:1995) que establia un càlcul ponderat amb els mesuraments presos a
l'alçada del cap, abdomen i turmells. En qualsevol cas, els mesuraments han de fer-se en un lloc
representatiu de l'exposició de la persona treballadora.
D'altra banda, cal assenyalar que el mètode pren com a base el temps d'1 hora per al càlcul de
l'índex WBGT. És a dir, que l'índex WBGT es calcularà per a aquell període de temps d'1 hora on
s'estiga exposat a les condicions més desfavorables (temperatura, humitat, consum metabòlic,
etc.). D'aquesta manera, podem suposar que si no hi ha risc d'estrés tèrmic durant el període
més desfavorable d'1 hora, tampoc es presentarà en la jornada completa de 8 hores. En la
majoria dels casos, aquesta base d'1 hora s'ajusta a la realitat ja que no solen haver-hi grans
variacions en les condicions de treball durant aqueix temps. No obstant això, podria donar-se el
cas en què una persona varie la seua posició i, per tant, la seua exposició, en moments de màxim
estrés tèrmic durant aquesta hora. En aqueix cas, haurà de ponderar-se en el temps l'índex
WBGT (amb base 1 hora) mitjançant l’expressió següent:
WBGT =

(WBGT1 × t1 )+⋯+(WBGTn ×tn )
t1 +⋯+ tn

on t1 +⋯+ tn = 1 hora

3.2. Càlcul del valor de consum metabòlic
El consum metabòlic és un altre dels paràmetres necessaris per a l'avaluació del risc d'estrés
tèrmic mitjançant l'índex WBGT. El consum metabòlic està directament relacionat amb la calor
generada pel cos humà. A major consum metabòlic, major calor generada i major risc d'estrés
tèrmic. Atés que el càlcul de l'índex WBGT es realitza per a un període base d'1 hora en les
condicions més desfavorables, s'ha de determinar el consum metabòlic durant aquest període.
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En el cas que l'activitat varie durant aquest període d'1 hora, haurà de ponderar-se en el temps
mitjançant l’expressió següent:
M=

(M1 × t1 )+⋯+(Mn ×tn )
t1 +⋯+ tn

on t_1 +⋯+ t_n= 1 hora

El consum metabòlic es pot obtindre mitjançant diferents mètodes, bé a partir de taules, bé
mitjançant mesurament de paràmetres fisiològics. Per a major detall, pot consultar-se la norma
de referència (UNE-EN ISO 8996:2005). Si bé és possible aconseguir precisions de fins al 5 % en
el càlcul dels valors de consum metabòlic mitjançant taules, sovint és suficient d’utilitzar una
aproximació en funció del tipus d'activitat com la mostrada en la taula 1.
Taula 1. Consum metabòlic per tipus d'activitat (norma UNE-EN ISO 7243:2017)
Rang de consums metabòlics (W)

Descripció de l'activitat

Repòs

100 – 125

Assegut o dret sense activitat.

Consum metabòlic baix

125 – 235

Realització de treballs manuals lleugers (treballs
d'oficina, inspecció o triatge de materials
lleugers, conducció de vehicles, costura, ús
d'eines manuals sense aplicació de força, ús de
màquines eines, etc.). Caminar a velocitats
inferiors a 2,5 km/h.

Consum metabòlic moderat

235 – 360

Treball manual utilitzant de manera continuada
mans i braços (ús intensiu d'eines manuals, ús
d'eines pneumàtiques, conducció de vehicles
grans o pesats, manipulació manual de
càrregues, recol·lecció de fruites o vegetals,
empenyiment o arrossegament de carros, etc.).
Caminar a velocitats entre 2,5 – 5,5 km/h.

Consum metabòlic alt

360 – 465

Treball intens amb la part superior del cos
(transport de material pesat, palejar, serrar,
podar, cavar, segar a mà, col·locació de blocs de
formigó, etc.). Caminar a velocitats entre 5,5 –
7 km/h.

>465

Activitat molt intensa a ritme molt ràpid (ús de
maquinària o eines molt pesades, pujar escales
o rampes, ús intens de destral o pala, etc.).
Desplaçaments a velocitat superior a 7 km/h.

Consum metabòlic molt alt

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL – INVASSAT [AT-220101]

7

Índex WBGT: revisió del mètode

3.3. Efecte de la roba en el càlcul del valor de WBGT
Els valors límit de referència utilitzats per a la determinació de l'existència de risc d'estrés tèrmic
s'han obtingut sota el supòsit de la roba habitualment usada en situacions de calor. És a dir,
pantalons i camisa de mànega llarga de cotó, equivalent a 0,6 clo. En la majoria dels casos,
aquestes circumstàncies s'ajusten a la realitat. No obstant això, podem trobar situacions en què
els condicionants del procés obliguen a utilitzar una roba amb major aïllament de l'indicat
(processos agroalimentaris o químics que requereixen l'ús de bates o davantals, roba de
protecció en indústria siderúrgica, treballs de soldadura, etc.).
Per als casos a què s’ha fet referència, la norma UNE-EN ISO 7243:2017 estableix un paràmetre
d'ajust, denominat CAV (Clothing Adjustment Value), que ha de ser sumat a l'índex WBGT
mesurat per a obtenció de l'índex WBGT efectiu (WBGTeff). En aquests casos, el valor límit ha de
comparar-se amb l'índex WBGT efectiu per a la determinació de l'existència de risc.
WBGTeff = WBGT + CAV
A continuació, es mostren alguns dels valors per a l'ajust de la roba (CAV) donats per la norma
UNE-EN ISO 7243:2017 (pot consultar-se una llista més àmplia d'indumentàries i valors CAV en
aquesta norma).

Taula 2. Coeficients d'ajust per a ús de roba diferent a la indumentària estàndard de 0,6 clo
Valors extrets de la norma UNE-EN ISO 7243:2017

Indumentària utilitzada

CAV (0C)

Pantalons i camisa de mànega
(equivalent a 0,6 clo)

0

Doble capa de roba

3

Davantal impermeable de mànega llarga sobre
pantalons i camisa

4

Ús de granota impermeable com a capa única

10

3.4. Comparació amb els valors límit
La norma UNE-EN ISO 7243:2017 preveu expressions matemàtiques per al càlcul dels valors límit
de l'índex WBGT en funció del consum metabòlic. La norma estableix dues fórmules, una per a
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personal aclimatat i una altra per a personal no aclimatat. Els valors obtinguts no difereixen
significativament respecte dels establits per la norma anterior (UNE-EN 27243:1995). En aquells
casos en els quals s'ha calculat amb precisió el consum metabòlic de l'activitat, ha de calcular-se
el valor límit a partir de les expressions indicades en la norma.
No obstant això, en aquelles situacions en les quals no s'ha calculat amb precisió el consum
metabòlic, pot optar-se per utilitzar la taula 2. Per a l'obtenció de la taula 3 s'han calculat els
valors límit usant les fórmules matemàtiques previstes per la norma. S'ha considerat d'utilitat
calcular diversos valors per a diferents rangs de consum metabòlic (repòs, baix, moderat, alt o
molt alt) amb la finalitat d'ajustar-se el més possible a l'activitat realitzada. És important
recordar que, en cas de dubte, ha d'optar-se sempre pel valor més restrictiu (és a dir, major
consum metabòlic i, per tant, menor valor límit).
Taula 3.- Valors límit de WBGT calculats per a determinats valors de consum metabòlic
Valors calculats a partir de les expressions donades per la norma UNE-EN ISO 7243:2017

Consum metabòlic (W)

WBGT (oC)
Personal aclimatat

WBGT (oC)
Personal no aclimatat

Repòs
(100 – 125)

33 – 32

32 – 30

Consum metabòlic baix
(125 – 180 – 235)

32 – 30 – 29

30 – 29 – 27

Consum metabòlic moderat
(235 – 300 – 360)

29 – 28 – 27

27 – 26 – 24

Consum metabòlic alt
(360 – 465)

27 – 26

24 – 22

Consum metabòlic molt alt
(465 – 520)

26 – 25

22 – 20

En aquest punt, és important recordar que l’aclimatació és un procés gradual que pot durar de
7 a 14 dies en què el cos va adaptant-se a una determinada activitat física en condicions de calor.
És, a més, específica, per la qual cosa no es garanteix l'aclimatació quan canvien les condicions
de treball (roba utilitzada o activitat realitzada). Per tant, a l'efecte d'aplicació de l'índex WBGT,
ha de considerar-se com no aclimatada qualsevol persona que no haja estat exposada a
l'activitat analitzada durant la setmana anterior a l'avaluació.
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4. Conclusions
Tal com es va exposar anteriorment, l'índex WBGT és un mètode d’screening o cribratge que
permet determinar l'existència o no de risc d'estrés tèrmic en unes condicions determinades.
Per a la seua correcta aplicació, és necessari tindre en compte les limitacions del mètode, és a
dir, les característiques individuals de la persona i el seu estat d'hidratació. Per tant, resulta
fonamental garantir una correcta hidratació de tot el personal treballador; així com una
adequada vigilància de la salut que permeta detectar aquells treballadors especialment
sensibles. Un altre aspecte rellevant que cal tindre en compte és la indumentària utilitzada. En
el cas de diferir respecte de l'estàndard (roba i pantalons de mànega llarga), caldrà aplicar un
factor de correcció.
Finalment, cal assenyalar que, en cas de detectar l'existència de risc d'estrés tèrmic, s’han de
prendre mesures per a eliminar-lo o fer una anàlisi més profunda mitjançant altres mètodes (per
exemple, mitjançant el mètode de la sobrecàrrega tèrmica (UNE-EN ISO 7933:2005)) per a
determinar el temps màxim d'exposició. A més, en cas d'adoptar mesures per a l'eliminació del
risc d'estrés tèrmic, l'efectivitat d'aquestes mesures ha de ser corroborada amb una nova
avaluació que confirme l'eliminació del risc.
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Annex: casos pràctics
Valoració del risc d'estrés tèrmic en un lloc de
vulcanització
En una fàbrica de calçat se selecciona el lloc de vulcanització per a l'avaluació del risc d'estrés
tèrmic. El procés consisteix en la conformació de soles de cautxú en motles disposats sobre una
bancada i calfats mitjançant resistències. El procés requereix la intervenció contínua de la
persona (obertura i tancament manual dels motles, abocament de la gransa, extracció de les
soles, etc.). Durant l'estiu, es realitza jornada intensiva que comprén des de les 8:00 fins a les
16:00 hores, amb 30 minuts de descans. El personal disposa d'aigua fresca accessible i la tasca
assignada li permet beure sovint.
En primer lloc, s'analitza la roba utilitzada en el lloc. Tot el personal fa ús de roba de cotó de
pantalons i mànega llarga (valor d'aïllament de 0,6 clo). Com es pot comprovar, la indumentària
emprada és l'estàndard utilitzada per a determinar els límits de l'índex WBGT.
En segon lloc, es dissenya l'estratègia de mesurament. Es programa el mesurament per a
principis del mes de juliol. Es comprova que el treballador roman durant pràcticament tota la
jornada en una zona concreta (bancada de treball), i no hi ha diferències significatives de
temperatura a escala espacial. Consultat el personal assignat al lloc i tenint en compte l'activitat,
es decideix mesurar durant les hores finals de la jornada (de 14.00 a 16.00), moment en què
previsiblement es donen les condicions més desfavorables.
En tercer lloc, es procedeix al càlcul del consum metabòlic de l'activitat. En aquest cas, es
considera suficient estimar el consum metabòlic a partir d'activitat realitzada (vegeu taula 2).
S'estima un valor de 235 W, és a dir, en el rang inferior d'un consum metabòlic moderat. Convé
recordar que, en cas de dubte, sempre s'ha d'optar per preveure la situació més desfavorable,
és a dir, el major valor de consum metabòlic probable.
Els resultats dels mesuraments i el consum metabòlic associat es presenten en la taula. Per al
càlcul de l'índex WBGT es fa ús de l'expressió WBGT = 0,7 × THN + 0,3 × TG, atés que el treball
es realitza a l'interior d'una nau.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL – INVASSAT [AT-220101]

11

Índex WBGT: revisió del mètode

Hora
mesurament

Temperatura
seca aire (oC)

Temperatura bulb
humit (oC)

Temperatura
globus (oC)

Índex WBGT
calculat

Consum
metabòlic (W)

14.00

33

27,7

33,9

29,6

235

15.00

33,5

28,3

34,5

30,2

235

16.00

33,1

28,0

33,9

29,8

235

La taula següent presenta l'índex WBGT calculat per a les condicions més desfavorables (al
voltant de les 15.00), així com els valors límit per a personal aclimatat i no aclimatat, considerant
un consum metabòlic moderat (235 W).

Hora mesurament

Índex WBGT (oC) calculat

Límit WBGT (oC)
personal aclimatat

Límit WBGT (oC) personal
no aclimatat

15.00

30,2

29

27

D'acord amb els valors obtinguts, és possible deduir l'existència de condicions no admissibles en
les quals és probable que es produïsquen danys derivats de l'exposició a la calor. Per tant,
s'optarà per adoptar mesures per a eliminar el risc o determinar el temps màxim d'exposició
mitjançant el mètode de sobrecàrrega tèrmica.

Valoració del risc d'estrés tèrmic en un lloc d'elaboració de
conserves (ús del factor de correcció CAV)
En una fàbrica d'elaboració de conserves es procedeix a realitzar una valoració d'estrés tèrmic
en la secció d'envasament. El procés requereix la vigilància contínua de la persona treballadora,
implicant intervencions ocasionals. La fàbrica treballa en dos torns: matins de 7.00 a 15.00 hores
i vesprades de 15.00 a 22.00 hores. El personal disposa d'aigua fresca accessible i la tasca
assignada li permet beure a voluntat.
En primer lloc, s'analitza la roba que s’utilitza en el lloc. Es fa ús de roba de cotó de mànega i
pantalons llargs. A més, per necessitats del procés (requisits de seguretat alimentària), es fa ús
d'una bata de cotó i polaines.
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En segon lloc, es dissenya l'estratègia de mesurament. Es programa el mesurament per al mes
de juliol. Es comprova mitjançant diferents mesuraments que no hi ha diferències significatives
en la secció, per la qual cosa se situa l'equip de mesurament en una zona on no siga apantallat.
Consultat el personal assignat al lloc i tenint en compte l'activitat, es considera adequat realitzar
el mesurament des de les 14.00 a les 18.00 hores, període en què previsiblement es donen les
13

condicions més desfavorables.
En tercer lloc, es procedeix al càlcul del consum metabòlic de l'activitat. En aquest cas, s'estima
un valor de 180 W, és a dir, en el rang mitjà d'un consum metabòlic baix (vegeu taula 1). Convé
recordar que, en cas de dubte, sempre s'ha d'optar per considerar la situació més desfavorable,
és a dir, el major valor de consum metabòlic probable.
Els resultats dels mesuraments presos i el consum metabòlic associat es presenten en la taula.
Per al càlcul de l'índex WBGT es fa ús de l'expressió WBGT = 0,7 × THN + 0,3 × TG considerant
que el treball es realitza a l'interior d'una nau.
Hora
mesurament

Temperatura
seca aire (oC)

Temperatura bulb
humit (oC)

Temperatura
globus (oC)

Índex WBGT
calculat (oC)

Consum
metabòlic (W)

14.00

29,2

26,1

30,1

27,3

180

15.00

29,5

26,3

30,4

27,5

180

16.00

30,2

26,9

30,6

28,0

180

17.00

30,5

27,2

30,9

28,3

180

18.00

30,1

26,9

30,9

28,1

180

Una vegada obtingut el valor de l'índex WBGT a partir dels mesuraments realitzats, és necessari
tindre en compte l'ajust relatiu a la roba utilitzada. Fent ús dels valors CAV presentats en la taula
2 i assimilant la bata a l'ús d'una doble capa de roba (CAV = 3), s'obté el valor WBGTeff.
La taula presenta l'índex WBGT calculat i efectiu per a les condicions més desfavorables (al
voltant de les 17.00 hores), així com els valors límit per a personal aclimatat i no aclimatat,
considerant un consum metabòlic moderat (180 W).
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Hora
mesurament

Índex WBGT (oC)
calculat

Índex WBGTeff
(oC) efectiu

Límit WBGT personal
aclimatat (oC)

Límit WBGT personal no
aclimatat (oC)

17.00

28,3

31,3

30

29

D'acord amb els valors obtinguts, és possible deduir l'existència de condicions no admissibles en
les quals és probable que es produïsquen danys derivats de l'exposició a la calor. Per tant, han
d'adoptar-se mesures tècniques per a eliminar el risc o determinar el temps màxim d'exposició
(mitjançant el mètode de sobrecàrrega tèrmica).
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