
 
 
 
 

 
 

FORMACIÓ PRÀCTICA DE PRL D’ESPAIS CONFINATS 
 
 

Des de PLG els oferim una formació teòrica i pràctica de CAPACITACIÓ i de PRL en ESPAIS CONFINATS de 6 hores: 
 

Un espai confinat és: 
D'acord amb la definició recollida a l'art. 22 bis del RD 39/97 (Reglament dels serveis de prevenció), un espai 
confinat és: “el recinte amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, on es 
poden acumular contaminants tòxics o inflamables o hi pot haver una atmosfera deficient en oxigen, i que no 
estigui concebut per a la seva ocupació continuada pels treballadors”. Espais confinats més habituals: pous, 
fossats, galeries, dipòsits, cisternes, plantes depuradores, arquetes, sala transformadors, etc. 

 

Els espais confinats són un tipus de lloc de treball no permanent i ocasional que per les seves característiques 
de perillositat es consideren una zona de risc molt greu i específic on poden tenir lloc accidents de gran gravetat. 
A més, hi ha altres aspectes que agreugen i afavoreixen l'aparició d'accidents que en aquests llocs són, en 
general, mortals i múltiples (més d'una persona). 

 

A qui va adreçada la formació:  
Formació destinada a treballadors que han d’entrar a realitzar alguna tasca en un espai confinat, per tal que 
coneguin els riscos, les mesures preventives i els procediments de treball. Només els treballadors autoritzats 
(per escrit) podran accedir a l’espai confinat. Només aquells treballadors amb una formació de capacitació i de 
prevenció, aptitud mèdica vigent i informats del procediment de treball podran ser autoritzats. 

 

Objectius de la formació: 
• Donar als treballadors competència, capacitació i coneixements suficients per realització segura dels 

treballs en espais confinats de qualsevol tipus i característica. 
• Que els treballadors coneguin els riscos i mesures preventives per l’accés, permanència i sortida segura de 

qualsevol tipus d’espai confinat, així com els procediments de treball i ús correcte de l’EPI. 
• Procediment i actuacions pel control i mesura atmosfera i condicions ambientals de l’espai confinat. 
• Ús correcte del sistemes ventilació i extracció localitzada. Elecció de sistema d'impulsió o extracció segons 

condicions especial confinat i treball a realitzar. 
• Mesures i procediments d’actuació en cas d’emergència en espais confinats (rescat, evacuació i primers 

auxilis). 
• Que els treballadors coneguin la normativa i legislació vigent per treballs en espais confinats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durada: 6 hores (2 hores de teoria i 4 hores de pràctiques) 
Formació bonificable per FUNDAE en funció del crèdit de l’empresa 
Lloc d’impartició:  Centre de Formació a la Ctra. C-66 Km. 39 de Palol de Revardit 
Veure vídeo dels cursos i les instal·lacions al següent link : https://www.youtube.com/watch?v=KiyRpnVbal0 
 

Per a més informació o inscripcions: 
Dept. de Formació PLG 
Tel. 972 21 57 51  
formacio@plg.cat  
www.plg.cat  
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