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1. MEMÒRIA 
 
 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos   tècnics   i   
humans   necessaris   per   a   l’acompliment   de   les   obligacions preventives en aquest centre 
de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi  d’empresa, la  seva  organització  
funcional  i  els  mitjans  a  utilitzar, havent  de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
1.2. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
 

1.2.1. Denominació 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT de les obres corresponents al projecte bàsic i executiu titulat: 
“OBRES DE RESTAURACIÓ EN L’ÀREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN L’ÀREA 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL 
CASTELL DE PALAFOLLS”, versió abril de 2022. 
 
 

1.2.2. Emplaçament 
 
Carrer Camí del Castell, 28-54. 08389 Palafolls (Barcelona).  
Coordenades: 41°40′43″N 2°44′08″E / 41.67872167, 2.73562778. 
 
S’adjunta la referència cadastral: 08154A005000360000YL. Té una superfície de 1.887 m2. de 
classe Rústic, ús principal agrari i y d’aprofitament improductiu. 
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1.2.3. Assentament i accessos 

 
El Turó del Castell és part de la serra del Montnegre, que s'estén de nord-oest a sud-est; les restes 
del castell, sobre el cim d'aquest turó, estan a una cota aproximada de 160 m. 
 
El castell es localitza en una zona boscosa, al nord-est del centre de la població, pròxim a la 
urbanització del Mas Carbó i el Barri Santa Maria. S'alça en un punt estratègic on s'observa una 
gran extensió de la costa del Maresme i part de la costa Brava, igual que la desembocadura 
del riu Tordera, que passa per aquest territori envoltant la muntanya. Amb emplaçament 
privilegiat, des del qual és possible albirar els municipis de Blanes, Malgrat de Mar i Tordera, es 
poden veure a més el Montnegre, el Montseny, les Gavarres i la part oriental dels Pirineus. 
L'accés al castell es duu a terme pel camí antic, el camí vell, que travessa la muntanya fins a 
arribar al castell, ruta que parteix del Barri Santa Maria. 
 
L’accés al castell es produeix agafant la N-II fins a la petita barriada de Petit Castell i allí pujar ja 
per Carrer Camí del Castell. Hi ha un altre accés per carretera de muntanya, però el camí 
presenta fortes pendents i és de terra amb sots bastants grans. 
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F01. Plànol de emplaçament 
 
 
 

1.2.4. Àrea/es d’actuació i intervencions 
 
Les intervencions comprenen: 
Actuació en el Recinte Sobirà, àrea A1. 

- Neteja, buidatge i trasllat de materials petris dispersos a la zona d'accés 
d'apilaments a determinar, amb seguiment arqueològic, restant part en el propi 
àmbit RSa1 per al seu aprofitament. 
- Reparació d'esquerdes en el mur est de tancament. 
- Eliminació, en la part del mirador, de les actuals baranes i substitució per 
elevació de les fàbriques amb les tècniques amb les quals està realitzades. 

 
Actuació en el Recinte Jussà, àrea A7. 

- Neteja, buidatge i trasllat de materials petris dispersos a la zona d'accés 
d'apilaments a determinar, amb seguiment arqueològic. 
- Consolidació i recrescut del mur nord de tancament i dels tancaments de les 
habitacions ja excavades. 
- Condicionament dels paviments de les habitacions i resta de l'àmbit. 
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- Accés a les habitacions i a l’àmbit amb vistes cap a la vessant nord de la 
topografia del castell. 

 

 
 

F02. Plànol de localització de les àrees d’actuació del projecte (marcades en color roig). 
 

 
1.2.5. Subministraments existents 

 
Aigua                           :    Disposa (proper) 
Gas                               :    No disposa  
Electricitat                   :    Disposa  
Sanejament               :     No disposa 

 
En el Recinte Jussà en l'àrea 4 (RJa4) es disposa de subministrament elèctric. Des d'aquest punt 
serà possible l'extensió d'aquest subministrament a altres punts del castell que seran àrees de 
treball: RJa7 i RSa1. 
 
Al peu de la rampa que dona accés al castell s'hi troba un punt de subministrament d'aigua 
potable. Des d'aquest punt serà possible l'extensió d'aquest subministrament a altres punts del 
castell que seran àrees de treball: RJa7 i RSa1. 
 
No es disposa de servei de clavegueram 
 
Puntualment, l'Ajuntament determinarà si existeix viabilitat d'escometre serveis en altre/s punt/s. 
Per tant, durant la gestió prèvia a l'inici de l'obra s'haurà de consultar i consensuar aquestes 
circumstàncies per aconseguir la millor alternativa. 
 
 

1.2.6. Promotor 
 
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. CIF: P0815400G  
Plaça Major, 11. 08389 Palafolls (Barcelona).  
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1.2.7. Autor/s del projecte 
 
Amb encàrrec de l’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS s’ha redactat amb data abril de 2022 el 
projecte bàsic i executiu titulat: “OBRES DE RESTAURACIÓ EN L’ÀREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN 
L’ÀREA 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS”, 
 
 
El projecte ha estat redactat per el següent equip: 

 
• REDACTORS DEL PROJECTE 

 
Julián Esteban Chapapría, Dr. Arquitecte NIF: 19.441.182-H 
Mª Elisa Moliner Cantos, Arquitecta NIF: 24.360.918-P 
Carrer Sta. María Micaela, nº 18-95. 46008 VALÈNCIA. 
 
 
Altres membres de l’equip: NARTEX 
 
Altres membres de l’equip: NARTEX TBP, Assessorament i consultoria, S.L. Carrer Empordà, 
nº 17. 08420 Canovelles (Barcelona). NIF: B65237208. 
 

 
• DIRECTORS D’OBRA: 

 
A determinar 

 
• DIRECTOR/S D’EXECUCIÓ: 

 
A determinar 

 
• COORDINADORS DE SEGURETAT I SALUT DURANT EXECUCIÓ D’OBRA: 

 
A determinar 

 
 

1.2.8. Autor/s de l‘Estudi de Seguretat i Salut 
 

Julián Esteban Chapapría, Dr. Arquitecte NIF: 19.441.182-H 
Mª Elisa Moliner Cantos, Arquitecta NIF: 24.360.918-P 
Carrer Sta. María Micaela, nº 18-95. 46008 VALÈNCIA. 

 
 

1.2.9. Pressupost d’execució material del projecte 
 
El pressupost d’execució material (PEM) de les obres ascendeix a 191.999,25 € € (CENT 
NORANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS). 
 
 
 

1.2.10. Termini d’execució 
 
El termini d’execució estimat de duració dels treballs és de 6 mesos a partir de la data de 
començament de les obres. 
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1.2.11. Nombre de treballadors (Ma d’obra prevista) 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució o el nombre màxim estimat de treballadors és 
de 12 persones, al llarg de tot el procés constructiu. S'estima una mitjana de 6 treballadors. 
 
 
 
 

1.2.12. Climatologia 
 
A Palafolls, els estius són curts, calorosos, humits i majorment clars i els hiverns són llargs, freds i 
parcialment ennuvolats. Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia de 4 °C 
a 29 °C i rares vegades baixa a menys de 0 °C o puja a més de 32 °C. 
 
A l’època estiuenca (des de principis de juliol fins a finals d'agost) s’haurà de tindre cura per les 
altes temperatures. 
 
 

1.2.13. Justificació de Realització d’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
 
En l'article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció s'estableix l'obligatorietat de l'estudi 
de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres en els següents casos: 
 
1. El promotor estarà obligat al fet que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres en què es donin algun dels supòsits següents: 
 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
75 milions de pessetes (450.760,00 euros). NO COMPLEIX. PEC de projecte de 276.459,72 € 
(Baixa no contemplada) 
 

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. NO COMPLEIX. Mà d’obra punta de 12 
persones. 

 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del 

total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500 jornades. COMPLEIX. A raó de 6 
treballadors durant 6 mesos (amb 22 dies laborals al mes) de durada d’obra, fa un total 
de 792 jornades > 500 jornades. 

 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. NO COMPLEIX 

 
2. En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el 
promotor estarà obligat al fet que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic 
de seguretat i salut. 
 
 
Per tant, al complir algun/s supòsit/s procedeix, segons s'especifica en l'apartat 2 de l'article 4, 
del RD 1627/97, elaborar l'ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT. 
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L'Estudi (ESS) serà, doncs, Estudi Bàsic (EBSS) si, justificats els extrems a, b, c i d de l'Art. 4.1 del RD 
1627/1997, les característiques del projecte concret no arribessin als límits que es defineixen. Per 
tant s'inclouen a continuació, les dades necessàries (pressupost d'execució, durada i volum de 
mà d'obra) que determinen si escau elaborar un estudi o un estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
El reglamentat en els punts b i d de l'Art. 4.1 del RD 1627/1997 és d'aplicació directa i no és 
necessària cap matisació, en tot cas apuntar, respecte al determinat en el punt d, que l'RD. 
dona per assentat que en l'execució d'aquesta mena d'obres es poden generar teòricament 
riscos laborals especialment greus pel que obliga a la redacció d'un estudi de seguretat i salut, 
amb independència del pressupost d'execució, la durada i el volum de mà d'obra. 
 
 
 

1.2.14. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
Policia  ---  Adreça:  Fòrum Palatiolo, s/n  Palafolls  ---  Telèfons: 937657600 // 608740404 
 
Centre d’Atenció primària (CAP) --- Adreça: c/ Sindicat, s/n  Palafolls --- Telèfon: 937620453 
Horari: dl. a dv. de 9 a 20 h. Fora d'aquest horari atenció continuada 24 h al CAP de Malgrat. 
 
Urgències: Aquest servei s'ofereix des del CAP de Malgrat de Mar; exceptuant aquells casos que 
sorgeixin dins l'horari establert pel CAP de Palafolls. Per tant, es recomana en cas d'urgència, 
primer posar-se en contacte amb el CAP de Palafolls i ells fan la derivació pertinent. CAP 
Malgrat de Mar, Av. Costa Brava s/n Telf 937619500 
 
A 16 km 
Regió Sanitària Girona 
CALELLA 
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 
CR SANT JAUME, 209-217 
08370 CALELLA 
Tel.: 93 769 02 01 
Horari: 
 Urgències i emergències 24 hores. 
 
A 39 km 
Regió Sanitària Barcelona 
Maresme 
MATARÓ 
Hospital de Mataró 
CT CIRERA, S/N 
08304 MATARÓ 
Tel.: 93 741 77 00 
Horari: 
 Urgències i emergències 24 hores. 
 
- EMERGÈNCIES 112 
 
Els itineraris òptims estaran indicats en un pla que es col·locarà en l'oficina d'obra i en el vestuari 
dels operaris, en lloc visible perquè puguin ser coneguts per tot el personal d'obra. 
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1.2.15. Instruccions generals de seguretat 

 
En totes les activitats que es desenvolupin durant la construcció, es tindran en compte les 
següents precaucions: 
 

1. Es comprovarà l'estat de les proteccions de seguretat de l'obra, abans, durant i en 
finalitzar la jornada de treball. 

2. S'analitzaran prèviament a cada situació, els tipus de riscos que es deriven d'aquesta, 
establint les mesures de seguretat rectificadores, a fi d'aconseguir el risc mínim, i no 
començaran els treballs fins a haver adoptat les mesures de seguretat consegüents. 

3. Es comprovaran les condicions de manteniment dels equips i instal·lacions abans de 
l'inici de l'activitat, així com l'adequada categoria laboral de la mà d'obra. 

4. Es neutralitzaran o desviaran les instal·lacions existents, previ a l'inici de les activitats. 
5. Es determinarà el tipus de maquinària i eina necessària per a cada tipus de treball. 
6. S'estudiaran les condicions climàtiques i ambientals que es puguin presentar en el 

desenvolupament dels treballs. 
7. S'extremaran les mesures de seguretat en el muntatge, manteniment i desmuntatge dels 

propis sistemes de seguretat, ja que aquestes actuacions poden ser causa d'accidents. 
 
 

1.2.16. Prevenció de riscos a tercers. 
 
Els riscos de danys a tercers d'aquesta obra són els habituals de les obres de demolició i de 
construcció d'edificis. Els riscos més comuns poden ser deguts a: 
 

- Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
- Atropellaments per vehicles o maquinària d'excavació. 
- Caiguda d'objectes o materials des de plantes altes o des dels mitjans d'elevació. 

 
Les mesures preventives seran: 
 

- Reduir al mínim la velocitat i maniobres dels vehicles a l'entrada i sortida dels mateixos 
durant el moviment de terres o buidatge de l'excavació, o en la descàrrega de materials. 
- Les eventuals inspeccions del propietari, hauran de realitzar-se fora de les jornades de 
treball, quedant expressament prohibit l'accés a l'obra, sense l'acompanyament per una 
persona qualificada de l'empresa constructora. Les senyores, hauran de portar sabates 
sense taló alt. En cas de visites durant les hores de treball, seran advertits de l'existència del 
Pla que haurà estat desenvolupat a partir del present Estudi de Seguretat, quedant 
obligats, a més de no exposar-se a riscos innecessaris, a l'ús dels mitjans de protecció 
necessaris per a cada situació, (cascos, etc...), devent l'empresa Constructora PROHIBIR EL 
PAS A l'OBRA, a les persones que no compleixin amb aquest requisit. 

 
 
1.3. DADES DESCRIPTIVES DE L’OBRA. 
 
 

1.3.1. Estat actual de l’edificació existent (extret del projecte d’intervenció) 
 
El castell de Palafolls és un monument que es pot considerar de mida mitjana, amb grans zones 
visitables i recorreguts d'interès molt apreciats pel visitant. Tot això es nota perquè el grau de 
conservació i valor del conjunt destaca entre d’altres castells. 
 
Una singularitat del castell de Palafolls és el gran volum material conservat en relació a la seva 
extensió i a la gran varietat d'elements tipològics recognoscibles. 
 
En el castell perduren murs de de gran alçada que s’han conservat fins a que es perden els 
materials de lligat menys duradors. Es del tot necessària una intervenció de consolidació per a 
impedir la desintegració del morter que tard o d’hora es veurà afectat per la proximitat del 
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medi marí. 
 
En el context d'aquest document, es té en compte la necessitat de reflectir les condicions del 
monument en el seu estat actual, per a referència de les intervencions materials a realitzar 
sobre el monument. 
 
Aquestes condicions descriptives de l'estat actual cobreixen tots els aspectes que es considerin 
suficients per abordar les competències bàsiques de l'edifici: manteniment, consolidació i 
restauració. 
 
L'anàlisi de l'estat actual del castell ha suposat un registre detallat amb la descripció de totes les 
patologies detectades indicant també si l'estat actual ha estat precedit per alguna actuació 
de restauració que ja havia corregit grans incidències prèvies o una situació anterior de major 
precarietat. 
 
Vinculat a l'estat actual de conservació del castell s'ha considerat necessari registrar les 
condicions d'accessibilitat, de visita i risc de caigudes en les diferents zones, ja que són 
qüestions que després de la seva avaluació han de conduir a la seva resolució i a la vegada 
aconseguir un menor impacte visual sobre el monument. 
 
D'una manera especial s'ha volgut destacar també aquelles circumstàncies que no són 
patologies però que estan generant afeccions de naturalesa patrimonial que afecten bé la 
seva percepció, interpretació, valoració o visibilitat de l'àrea. 
 
 

1.3.2. Programa de necessitats (Objectius de la intervenció -extret del projecte d’intervenció-
) 

 
Ha d'explicar-se,  en  primer  lloc,  perquè s'intervé  sobre  les  àrees que  es proposa.  Les  raons   
són,   fonamentalment,  incrementar,  assegurar  i  afavorir  la visita al castell des  del primer dia, 
i en particular: 
 
- en  el  cas  del  recinte  sobirà  s'intervé  sobre  el  àrea  immediata  a l'accés, que permetrà 
després de  les  operacions  de  consolidació  i  restauració  consolidar les fàbriques    i   impedir   
la   caiguda   d'elements   petris   als  visitants,   i   per   tant visualitzar els   seus   elements   més   
significatives:   sala   noble   i   celler,   torre   de l'homenatge i torre  annexa, capella. Des 
d'aquest sector  amb  la dotació de panells que  s'instal·laran es tindrà una  comprensió  de  les  
arquitectures  i la seva  evolució històrica-constructiva. 
 
A  més,  d'aquesta manera es  posa  l'accent  en  l'interès  del  castell  com  a mirador del 
territori circumdant, que  és un dels orígens de la seva  creació i un dels motius generals de la 
seva  recuperació. 
 
-  en  el  cas  del  recinte  jussà   s'ha  triat  un  sector   que  va  quedar sense acabar en una  
intervenció anterior i que,  per  tant,  presenta perill per  als visitants. Una vegada consolidat 
permetrà, també, tenir  una  visió  privilegiada  cap  al nord  i el vessant boscós  existent. 
 
Les intervencions   comprenen: 
 
Actuació en el Recinte Sobirà, àrea  A1. 
 
- Neteja,  buidatge i trasllat de materials petris dispersos a la zona  d'accés d'apilaments a 
determinar, amb  seguiment  arqueològic, restant part  en  el propi àmbit RSa1 per al seu 
aprofitament. 
 
- Reparació d'esquerdes en el mur est  de tancament. 
 
- Eliminació, en la part  del mirador, de les actuals baranes i substitució per elevació de les 
fàbriques amb les tècniques amb les quals  està  realitzades. 
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Actuació en el Recinte Jussà, àrea  A7. 
 
- Neteja,  buidatge i trasllat de materials petris dispersos a la zona  d'accés d'apilaments a 
determinar, amb seguiment arqueològic. 
 
- Consolidació i recrescut del mur nord  de tancament i dels tancaments de les habitacions ja 
excavades. 
 
- Condicionament dels paviments de les habitacions i resta  de l'àmbit. 
 
- Accés a les habitacions i a l’àmbit amb  vistes cap a la vessant nord  de la topografia del 
castell. 
 
 
 
 

1.3.3. Superfícies de l’actuació. 
 
Quadre resum de superfícies de l’objecte d’intervenció. 

Recinte Sobirà RSa1= 187,80 m2 
Recinte Jussà RJa7 = 186,82 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE ACTUACIÓ EN RECINTES = 374,62 m2 
 

1.3.4. Descripció de materials i tipologies constructives adoptades. 
 
• Oficis 
 
Els oficis que intervenen en l'obra queden definits en el quadre de mà d'obra de l'apartat de 
mesuraments i pressupost del projecte d'execució. 
 
• Materials 
 
Els materials utilitzats queden definits en l'apartat de mesuraments i pressupost del projecte 
d'execució. 
 
• Maquinària 
 
La maquinària que intervé en l'obra queden definits en el quadre de maquinària de l'apartat 
de mesuraments i pressupost del projecte d'execució. 
 
• Mitjans auxiliars 
 
Els mitjans auxiliars que intervé en l'obra queden definits en el quadre de mitjans auxiliars de 
l'apartat de mesuraments i pressupost del projecte d'execució. 
 
• Procés constructiu 
 
Es descriu en l'apartat següent. 
 

 
1.3.5. Descripció constructiva de la intervenció (extret del projecte d'intervenció). 

  
Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny. 
Una  de  les  principals  labors  de  la  present  actuació  és  el  desenrunat  i 
buidatge de farciments. D'una banda, és molt probable que  aquesta acció millori el 
coneixement tipològic del castell quant  a la morfologia de les dependències i usos dels  
recintes  interiors; i d'altra  banda permetrà la  reutilització  de  material  original com  la  millor  
matèria  primera  per   a  les  recuperacions  volumètriques  que   es plantejaran  en  aquesta  
proposta a  fi  de  garantir  l'estabilitat  estructural  de  les restes  conservades i  també  per   a  
la  recuperació  de  la  identitat  tipològica  de l'edifici. 
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Per a iniciar  els  treballs  de  desenrunant de  tots  els  materials  acumulats  a peu  dels murs  en 
els àmbits de la present actuació, amb  seguiment i metodologia apropiada  a  càrrec  
d'arqueòleg  a  peu  d'obra, en  primer  lloc s'establiran  els  llocs d'apilament  dels  materials  
recuperats bé  per  a la  seva  reutilització,  bé  per  al seu trasllat   a   abocador  en   cas   de   
tractar-se  de   restes  vegetals,  escombraries, deixalles,  terres vegetals d'acumulació  o restes 
de  materials constructius  impropis com a maons  o elements metàl·lics, assenyalats en els plans 
com AC1 i AC2. 
 
Els  materials   recuperats  que   siguin   reutilitzables   es   classificaran   per grandària  i  per  
característiques:  si  són  carreus o elements  menors procedents del farciment interior de murs  
arruïnats. 
 
Després   del  desenrunat dels  dos  àmbits  d'actuació,  tant  en  l'àrea  7  del recinte Jussà  
com en  l'àrea 1 del recinte Sobirà, començaran les  labors de  rebaixi de  farciments  amb   
metodologia  arqueològica,  fins  a  aconseguir  la  base   de  la fonamentació  del  mur  a 
consolidar  amb  idea  de  conèixer  els  nivells  d'ús  originals associats a l'element estructural, al 
mateix temps  que  tenir constància de totes  les etapes posteriors per a conèixer l'evolució de 
l'edifici. 
 
 
Estan  previstos  sondejos locals  per  a  investigar  les  característiques  de  la fonamentació  
dels  murs,  almenys  és  cadascuna de  les  fases  que  s'identifiqui  com a diacròniques, amb  
l'objectiu també de conèixer el si la construcció és ex-novo  o reaprofita una altra  estructura 
precedent. Només  amb  el  coneixement complet  de tot  l'element  constructiu es  pot  
garantir  l'efectivitat  dels  posteriors  treballs  de consolidació i també els de valorització del 
castell. 
 
Sustentació de l’edifici 
L'absència  de  patologies  en  aquest cas  que  tinguin  origen  en  deficiències en  la  
fonamentació  dels  murs,   descarta en  principi  actuacions  de  consolidació específica de la 
fonamentació. Malgrat això, podrien detectar-se deficiències arran dels  sondejos  d'estudi  de  
la  fonamentació  amb   metodologia  arqueològica  que derivin  en  la  necessitat  
d'actuacions  de  millora.  Atès  que   amb   normalitat  les fonamentacions  solen  ser  elements 
de  maçoneria abocats en  rases  o recolzats en l'estrat   rocós,   s'ha   contemplat   mesurament  
de   consolidació   de   fàbriques   de maçoneria  de  fonamentació  a  base   d'injeccions  amb   
equips  de  pressió  per  a lletades de calç de dosatge 1:1. 
 
Sistema estructural 
 
L'actuació   en   les   dues   àrees  proposades  en   aquest  document  està motivada   
principalment per l'estat   de   conservació   que   presenten  les   seves fàbriques corresponent 
a un ordre  de prioritats estudiat per a tot el monument. 
 
Tal com s'ha  dit en  la descripció de l'estat actual,  de  forma  generalitzada, en  els  murs  de  
les  dues  zones  d'actuació,  s'aprecien  fissures  i  buits  per  pèrdua puntual  de  maçoneria, 
carreus o manca  de  material  de  rejuntada que  en  alguns  casos aconsegueix majors  
profunditats. En les imatges dels alçats  s'identifiquen diverses esquerdes verticals  d'especial  
gravetat en  els  murs  de  l'àrea  1 del  recinte  Jussá. També  una  afecció de vegetació en 
ocasió de forma estesa com en el mur exterior de  l'àrea  7 del  recinte  Jussà  i  de  manera 
puntual  i  també estesa en  l'àrea  1 del recinte Sobirà. 
 
Malgrat    aquestes   dues     importants    deficiències,    la  major afecció patrimonial  radica  
en  la  perduda volumètrica  dels  murs  i  la  deterioració  i  pèrdua d'elements tipològics, 
associat a l'inexistent control de pluvials l'actuació dels quals 
es detallarà en l'apartat de sistema d'instal·lacions. 
 
Si bé la vessant sud-oest exterior de l'àrea 1 del recinte Sobirà es troba  en bastant bon  estat 
després d'algunes  actuacions  de  rejuntada, en  canvi  en  la  cara interior o en el llenç de la 
vessant sud-est, tant  per l'interior com per l'exterior, cal abordar importants reparacions. 
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Es  proposa  realitzar  la  reparació  de  les  principals  esquerdes  com  una seqüència  de  
treballs:  en  primer  lloc,  cosint  amb  vareta de  fibra  de  vidre  els carreus fracturats perquè 
puguin  tornar  a ser  competents dins  de  la  fàbrica;  i en segon   lloc,  realitzant  injeccions  
amb   sistemes  de  pressió  amb   lletada  de  calç hidràulica  de  dosatge  1:1  prèvia  
rejuntada  de  les  zones   a  injectar.  D'aquesta manera  s'emplenaran  els  buits  interiors  que  
han  estat  rentades  després de  la pèrdua generalitzada de la rejuntada de les fàbriques. 
 
Especial  gravetat o  rellevància  té  l'esquerda  que  verticalment  recorre   el llenç  de  la  
vessant sud-est, sense trencar cap  carreu, perfilant  les  juntes sense trava   suficient  des  de  la  
rematada superior  del  mur  fins  a  la  llinda  d'un  buit- finestra de dimensions impròpies al 
sistema defensiu original comparant-lo amb  el buit  espitllerat  situat  en  les  proximitats  cap  a  
el  nord.  Si s'observa lateralment els  brancals també es  pot  apreciar  que  la  composició  
constructiva  no  correspon amb  una  La proposta és  recuperar el  buit  espitllerat  de  similars  
característiques del mateix tipus que  també es localitzen en el llenç sud-oest. 
 
Atès que  el buit que  manca  de llinda i d'arc  de descàrrega, els treballs per a  la  seva  
reparació  començarien  amb  la  fitació  de  la  fàbrica  que  actua   com  a llinda.  A  
continuació,  es  desmuntarà la  maçoneria  que  conforma  l'actual  brancal nord,  
replantejant  la  posició  del  brancal  i  el  ampit  original  refent  la  fàbrica  en  la part  inferior i 
lateral amb  peces  de carreu  de similars dimensions i característiques pètries.  La  primera  
opció  serà  reutilitzar  peces   recuperades del  desenrunat que coincideixin amb  aquestes 
qualitats. Per l'exterior del buit caldrà  reposar també la peça  de  la llinda que  ha  fallat  i les  
peces  de  les dues  filades  superiors que  també s'han  desprès. 
 
En  aquest  llenç   sud-est  s'identifiquen   àmplies   zones   amb   recuperació volumètrica  que  
han  estat fruit  d'intervencions  de  consolidació  al llarg  del  segle XX,  i que  han  aconseguit  
l'objectiu  d'estabilitzar  les  estructures preexistents  amb una  certa  solvència. 
 
 
 
En  canvi, el llenç sud-oest és  el que ha tingut major abast en les consolidacions  històriques  per  
major  la  seva  vinculació  amb  l'accés  principal  del recinte Sobirà i no presenta patologies 
greus  encara que  si una  afecció patrimonial important per  la pèrdua d'elements tipològics. 
No obstant això, per  a abordar una restauració amb criteris de recuperació tipològica és 
necessari obtenir noves  dades sobre  la base  de la present campanya d'intervenció amb  el 
procés  de desenrunat i la recerca amb metodologia arqueològica que  es planteja de forma  
associada a les tasques urgents d'aquesta àrea.  
 
No   obstant  això,   en   la   rematada  del   llenç   sud-est,  l'opció   de   les intervencions del 
segle XX va ser  la de consolidar desmuntant fàbriques inestables o   garantir   la   seguretat  
enfront   de   caigudes  implantant   baranes.  En  aquesta intervenció  es  proposa la  
reconstrucció  de  fàbriques  de  maçoneria  fins  a  nivells que garanteixin la seguretat, eliminat 
les baranes actuals. 
 
En  aquest  procés   es   realitzarà  una   labor  de  recerca  tipològica  per   a localitzar amb  
metodologia arqueològica el nivell d'adarb, de coberta, de suport  de forjats  o els indicis de  
continuïtat en  altura  del mur des  de l'extrem nord  del llenç fins a la cantonada sud on es 
conserva el buit espitllerat. 
 
 
Els treballs de recuperació volumètrica també plantejats en l'àrea RJa7 de protecció de   
preexistències   i   de   recuperació   tipològica,   principalment   a   la cantonada  del  llenç  
que  va  ser  objecte  de  l'anterior  intervenció  d'urgència  de consolidació   al  castell,   al  
mateix   permetran  la  protecció   enfront   de   caigudes d'aquesta zona  des  de la qual pot 
apreciar-se les visuals cap a la vessant nord  del castell que  s'obre  cap a la topografia de la 
vall de la Tordera. 
 
Sistemes evolvent i d’acabats exteriors 
Al  castell  de  Palafolls  a  penes es  conserven àrees de  revestiments  de  la fàbrica  de  
maçoneria  o carreu  per  la  qual  cosa  és  complicat  fer  una  proposta de recuperació.  Tal  
vegada, els  treballs  plantejats  per  als futurs  àmbits  d'intervenció al  castell  poden   localitzar  
mostres en  altres   zones   diferents  de  l'àmbit  que  ara s'està plantejant actuar. 
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Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
 
No es  proposa cap  compartimentació  ni  acabats interiors.  Únicament  es consolidaran   les   
traces  dels   recintes   interiors   que   emergeixin   després  del desenrunat i  buidatge  de  
farciments.  Aquest  tipus  de  consolidació  serà  del  tipus que  garanteixi  o protegeixi  les  
restes preexistents  descoberts mitjançant  l'ús  de trams   de  fàbriques  de  maçoneria,  tàpia  o  
carreu   en  similitud  amb   la  fàbrica preexistents  per  a  la  seva   millor  integració,  
conformant  una   capa   de  sacrifici d'altura no major  de 50 cm d'altura en funció del 
desnivell que  es generi a banda i banda de la traça. 
 
Aquesta  proposta  d'intervenció  serà   presentat  per  a  la  seva   aprovació durant   el    
desenvolupament    de    les    obres    després   de    la    recerca   de    les preexistències amb 
metodologia arqueològica en els dos àmbits de l'actuació. 
 
El    fet    que    es    treballi    amb    la    hipòtesi    que    apareguin    restes   de 
compartimentacions o traces de murs  que  en l'actualitat es desconeguin, obliguen a   
treballar   amb   una   bona   metodologia   i   possibilita   abordar  la   consolidació immediata  
sense diferir  l'actuació  de  conservació  a la  pròxima  campanya d'obres al castell. 
 
Sistema d’acabats 
 
Malgrat  les  intervencions  precedents, que  com  abans es  repassaven han anat    
escometent   labors    de    consolidació    d'abast   mitjà,    no    s'ha    abordat l'accessibilitat  ni  
tan   sols  de  manera  mínima  en  zones   rellevants  com  l'accés principal al recinte Sobirá tal 
com es pot apreciar en la imatge de l'estat actual. 
 
 
El  procés   de  desenrunat  i  buidatge  de  farciments  amb   el  propòsit  de conèixer  l'estat  
de  conservació  del  llenç  en  tota  l'altura,  inclòs  l’interior,  permetrà decidir com haurà  de 
ser el nivell d'ús  contextualitzat amb els llenços tant  en l'àrea 1 del recinte Sobirà com en l'àrea 
7 del recinte Jussà. La prioritat serà  adequar els nivells a una  correcta evacuació de pluvials 
amb  solucions puntuals de rigoles però bàsicament estarà ordenat amb anivellaments i 
pendents. En l'àrea RSa1, com no és  possible  condicionar  passos  en  els  murs,   tret   que  es  
localitzin  després del buidatge de farciments, l'evacuació d'aigües pluvials es conduiran cap al 
buit porta d'accés  principal   al  recinte  Sobirá.  En  l'àrea  RJa7,   si   durant  el   desenrunat  i 
buidatge de farciments no es localitzen sortides d'aigua  preexistents, sent  els murs de gruix 
reduït es tractaran de condicionar per a evacuar les pluvials. 
 
En el  context  de  l'evacuació  de  pluvials  i  les  labors  de  manteniment  que han  d'anar 
sempre aparellades per al seu  bon funcionament, a més  de la formació d'arracada, els  
paviments  que  es  proposen en  aquesta intervenció  tindran  una important  capacitat  de  
drenatge  mai  dirigides  a  zones   que   puguin  afectar  la fonamentació  dels  murs  del  
castell.  En les  zones  assenyalades en  els  plans  que van  tenir  en  origen  un  context  de  
recinte  cobert  i quedin  prou  testificats  després dels  treballs  de  desenrunat i  buidatge  de  
farciments,  es  planteja  la  disposició  de paviment ceràmic de peces  o mitges peces  amb  
distanciadors disposats en pla o a sardinell disposat amb  junta  oberta per  a permetre el 
drenatge al subsòl sobre  un farciment de  25 cms.  mínim  de sòl seleccionat  previ geotèxtil 
separador del nivell final  excavat  i  sobre  ell un  farciment  de  llastos  no  menor  de  15  cm  i  
sobre  els llastos un nivell graves-sorres de granulometria no superior a 7 mm per  a la clava de  
les  peces  a sardinell  i el  posterior  farcit  de  juntes amb  terra  morterenca amb calç. 
 
En tots  dos  àmbits  d'actuació,  les  zones  de  s'identifiquin  com  a  recintes 
exteriors el  trànsit  de  visitants discorrerà per  paviments de  terra  morterenca amb calç. 
D'aquesta manera el  trànsit des  del buit d'accés al recinte Sobirà fins al peu de l'escala que  
puja  cap a la capella es conformarà sense cap esglaó addicional. 
 
Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
 
Tal   com    ha    quedat   descrit    en    l'anterior    apartat   el    sistema    de condicionament  
per  a  sanejament o evacuació  de  pluvials,  s'executarà en  relació amb l'adequació de 
nivells i pendents del paviment. 
 
Equipament 
En la present intervenció no s'ha  previst cap mena  d'equipament. 
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1.4.  ANÀLISI DE LA SEGURETAT DURANT EL PROCÉS CONSTRUCTIU. 
 

1.4.1. Actuacions prèvies. 
 
Previ al començament dels treballs l'empresa constructora haurà obtingut de l'Excm. 
Ajuntament els oportuns permisos i llicències d'obra, ocupació de calçades, cales, etc... 
 
Així mateix, l'empresa constructora disposarà de l'estudi dels serveis públics o xarxes de 
subministrament existents en el solar i voltants que poguessin ser afectats per les obres 
(canalitzacions d'aigua potable, xarxa elèctrica de B.T., de telefonia i d'enllumenat públic, de 
gas, etc...). 
 
Es contractarà amb les companyies subministradores els serveis generals d'obra (llum i aigua) 
executant-se la fornícula i emplaçament de comptadors segons les normes que aquelles 
determinin. Podent ser provisionals d'obra segons casos. En altres casos pot ser que els serveis 
siguin derivats des dels subministraments preexistents en la parcel·la de la mateixa propietat. 
 
S'haurà d'aportar a la direcció facultativa, els certificats de qualsevol mena de maquinària que 
el requerís, havent de complir el que s'estableix en quantes lleis, ordenances o legislació en 
general fora d'obligat compliment. 
 
Donada l'envergadura i la situació de l'obra, es considera que l'elevació i descens de materials 
a les diferents plantes i/o nivells és perfectament realitzable des del propi sistema de transport 
del material a l'obra, per tant serà aquest, mitjançant ploma incorporada al camió i 
muntacàrregues. No obstant això, si fos requerit l'apilament de materials en altres punts 
intermedis per a repartiment o optimització dels processos es determinessin i aprovessin per les 
parts abans de la seva creació. 
 
Està previst l'ús de formigó fabricat en planta, per la qual cosa no és necessari la planificació de 
les reserves necessàries per a sitges, àrids, etc. La seva posada en obra serà, fonamentalment, 
mitjançant cubilot, esporàdicament, i depenent del volum, l'abocament podrà ser realitzat 
mitjançant bombament. 
 
Els apilaments s'hauran de realitzar al temps o en utilització en obra, donada l'escassetat d'espai 
disponible. 
 

1.4.1.1. Delimitació i clos 
 

Abans del començament de l'obra, les parcel·les quedaran barrades exteriorment en el seu 
perímetre. Interiorment, també es barrarà de manera que cap persona aliena a l'obra pugui 
accedir a aquesta per dins de l'edifici. 
 
El clos provisional, anterior al definitiu, complirà les següents condicions generals: 
 

- 2,00 m. d'altura, resistent i segura, de pals metàl·lics, i malla electrosoldada 
metàl·lica amb o sense lona i de plaques metàl·liques, segons zones. 

- Porta gran d'accés de vehicles de 4,50 m. d'amplària i porta independent per a 
accés de personal. 

- Senyalització de PROHIBIT APARCAR en la zona d'entrada de vehicles. 
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- Senyalització de PROHIBIT DEL PAS A PERSONES ALIENES A l'OBRA. 
- Obligatorietat de l'ús del casc en el recinte de l'obra. 
- Cartell indicador de l'obra. 

 
 
1.4.1.2. Instal·lacions auxiliars d'higiene i benestar 

 
SERVEIS D'HIGIENE 
 
Es disposaran determinats espais habilitats i arreglats per als serveis d'obra: vestuaris, 
menjador, lavabos i oficina, complint tots ells l'estipulat en la legislació vigent en matèria de 
Seguretat i Salut, si bé la seva instal·lació quedarà supeditada als reglaments i normes de 
les companyies subministradores. 
 
D'acord amb el nombre màxim de treballadors previst, s'han determinat els elements a 
instal·lar en els lavabos i són: 
 
- 1 dutxa/s (1 Ud/10 persones) 
- 1 inodor/s (1 Ud/ 25 persones) 
- 1 lavabo/s (1 Ud/10 persones) 
- 1 escalfador elèctric de 100 l. (1 Ud/25 persones) 
- Elements auxiliars: miralls, etc... 
 
El vestuari estarà proveït de seients i taquilles individuals amb clau per a guardar la roba i el 
calçat, tindrà ventilació directa i estarà comunicat amb els lavabos. S'habilitarà aquest 
espai a l'interior de la parcel·la. Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
SERVEIS DE BENESTAR 
 
Menjador.- Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a menjar i, en el seu cas, preparar 
el menjar en condicions de seguretat i salut (RD. 1627/97. Annex IV). Aquestes instal·lacions 
s'adequaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-les. Disposaran de forns escalfa 
menjar, ventilació suficient, calefacció, i condicions adequades d'higiene i neteja. (IV 
Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. Art. 235). 
 
La superfície serà capaç de contenir les taules, les cadires o bancs, una aigüera i escalfa-
menjars. Han de disposar de: 
 
- 1 escalfa-menjars (microones). 
- Aigüeres d'aigua potable per a la neteja de vaixella i utensilis. 
- Aigua potable. 
- Parament de menjador, (plats, coberts i gots, preferiblement de tipus d'un sol ús) 
- Mobiliari, (taules, cadires o bancs) 
 
Com a norma general es disposarà d'una superfície ≥ 1,20 m² per treballador i una altura ≥ 
2,50 m. Diferent del local de vestuari i a efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 
2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
La superfície del local no serà inferior a 9 metres quadrats per als 6 treballadors adscrits a 
l'obra. Totes les dependències es mantindran en perfecte estat de conservació i neteja. 
 

 
1.4.1.3. Determinació del nombre de recursos preventius 
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Els recursos preventius són creats, legislativament, per a “garantir l'estricte compliment dels 
mètodes de treball i, per tant, el control del risc”. Llei 54/2003, apartat V del Preàmbul. 
 
La preceptiva presència de recursos preventius s'aplicarà a cada contractista, Llei 
54/2003. Art. 7è. Els recursos preventius són dependents, doncs, de cadascun dels 
contractistes de l'obra i, per tant, nomenats per ells. La presència de recursos preventius té 
com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut i 
comprovar l'eficàcia d'aquestes, tant pel que fa al personal propi del contractista, com 
respecte dels subcontractistes i treballadors autònoms contractats per aquella. La 
presència de recursos preventius ve referida únicament al contractista, i no als 
subcontractistes o als treballadors autònoms. 
 
Atès que els recursos preventius “han de romandre en el centre de treball durant el temps 
en què es mantingui la situació que determini la seva presència”, segons el que es 
disposa pel RD 604/2006, i que en les obres de construcció constantment es dona algun 
dels motius pels quals la LPRL obliga al fet que aquells siguin presents, la presència dels 
recursos preventius hagués de ser permanent en les obres. 
 
“El Pla de Seguretat i Salut determinarà la manera de dur a terme la presència dels 
recursos preventius” RD. 604/2006 Art. 2n. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució no aprovarà el pla si no especifica 
clarament el contractista: 
 

- Unitats d'obra en les quals es requereix la presència de recursos preventius. 
- Si una unitat d'obra requereix la presència de recursos preventius, especificarà 

que activitats de vigilància seran necessàries dur a terme. 
 
 

1.4.1.4. Instal·lació elèctrica provisional de obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha  
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes   
procediran   a   muntar   la   resta   de   la   instal·lació   elèctrica   de subministrament 
provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte 
d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

•   Connexió de servei 
 

−          Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
−          La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
−          Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
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−          Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 

 
•   Quadre General 

 
−          Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
−          Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts  en  tensió  al  descobert  (embornals,  cargols  de  connexió,  terminals 
automàtics, etc.). 
−          Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
−          Anirà  connectat  a  terra  (resistència  màxima 78  o).  A  l’inici  de  l’obra  es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

−          Estarà protegida de la intempèrie. 
−          És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
−          Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 

•   Conductors 
 

−          Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
−          Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

−          Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 
•   Quadres secundaris 

 
−          Seguiran  les  mateixes  especificacions  establertes  pel  quadre  general  i 
hauran de ser de doble aïllament. 

−          Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
−          Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 

· 1 
· 1 

Magnetotèrmic general de 4P          : 
Diferencial de 30 A                              : 

30 A. 
30 mA. 

· 1 
· 4 
· 1 

Magnetotèrmic 3P                               : 
Magnetotèrmics 2P                             : 
Connexió de corrent 3P + T                : 

20 mA. 
16 A. 
25 A. 

· 1 
· 2 
· 1 

Connexió de corrent 2P + T                : 
Connexió de corrent 2P                      : 
Transformador de seguretat               : 

16 A. 
16 A. 
(220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P                      : 16 A. 
 

•   Connexions de corrent 
 

−          Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 

−          S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
−          Es faran servir els següents colors: 
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· Connexió de 24 v                                         :           Violeta. 
· Connexió de 220 v                                       :           Blau. 
· Connexió de 380 v                                       :           Vermell 

−          No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

•   Maquinària elèctrica 
 

−          Disposarà de connexió a terra. 
−          Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

−          Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 

−          L’establiment  de  connexió  a  les  bases  de  corrent,  es  farà  sempre  amb 
clavilla normalitzada. 

 
•   Enllumenat provisional 

 
−          El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
−          Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

−          Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
−          Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir- 
ne la inaccessibilitat a les persones. 

 

•   Enllumenat portàtil 
 

−          La  tensió  de  subministrament  no  ultrapassarà  els  24  v  o  alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 
−          Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

 
 
 
• Mesures Preventives 

 
a) Contra contactes indirectes. 

- Posada a terra de les masses i interruptors diferencials. 
 
b) Protecció d'interruptors. 
 
- S'ajustaran al R.E.B.T. 
- S'instal·laran en caixes normalitzades, amb porta amb pany i senyalitzada penjades de 
paraments o de peus drets estables. 
 
c) Protecció de circuits. 
 
- De totes les línies en els quadres de distribució. 
- Els circuits generals disposaran d'interruptors automàtics o magnetotèrmics i disjuntors 
diferencials. 
- L'enllumenat portàtil funcionarà a 24 v. 
 
d) Quadres elèctrics. 
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- Seran metàl·lics o de P.V.C. per a la intempèrie, amb porta i pany amb clau, i 
senyalitzats. 
- Es protegiran de la pluja. 
- Els quadres metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
 
e) Per als cables. 
 
- La seva secció dependrà de la càrrega elèctrica prevista. 
- Estaran aïllats, la tensió nominal d'1 >Kv. i sense defectes apreciables. 
- L'escomesa quadre general-quadres secundaris, s'efectuarà per canalització enterrada, 
senyalitzada i distant de la d'aigua. 
- L'estesa aèria de cables es realitzarà a una altura de 5 m. en els passos de vehicles i 2 m. 
en la resta. 
- Els entroncaments estaran elevats i s'executaran mitjançant connexions normalitzades, 
estanques i antihumitat. 
 
f) Tomes d'energia. 
 
- Amb interruptors de tall omnipolar. 
- Seran connexions normalitzades blindades per a intempèrie. 
- Cadascuna subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o màquina. 
- La tensió estarà en la clavilla femella. 
 
g) Presa de terra. 
 
- S'ajustarà al R.E.B.T. 
- Es connectaran els transformadors, les parts metàl·liques dels equips elèctrics i el neutre 
de la instal·lació. 
- Se substituirà la provisional a la de l'edifici quan es trobi realitzada. 
- El conductor estarà protegit amb funda de color groc i verd. 
- No es connectaran a terra els receptors elèctrics amb doble aïllament i els alimentats 
per transformador amb separació de circuits. 
- S'abocarà aigua periòdicament en el lloc de clavat de la pica, allotjada en arqueta 
practicable. 
 
 
h) Instal·lació d'enllumenat. 
 
- Els aparells d'enllumenat portàtils, estaran protegits contra l'aigua. 
- Els talls s'il·luminaran per projectors situats sobre peus drets ferms sense generar ombres. 
- L'enllumenat en talls entollats o humits es realitzarà a 24 v. 
- Les zones de pas de l'obra estaran il·luminades sense racons foscos. 
 
i) Manteniment i reparació. 
 
- Serà efectuat per un electricista. 
- La maquinària elèctrica es revisarà periòdicament. Quan es detecti una fallada, la hi 
declararà "fora de servei" 
- desconnectant-se i es penjarà rètol en el quadre de govern. 
- No es revisaran o repararan maquines sota tensió. 
 
 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
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- Ferides punxants en mans. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Electrocució; contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 
 

 Treballs amb tensió. 
 Intentar treballar sense tensió però sense cerciorar-se que està efectivament 

interrompuda o que no pot connectar-se inadequadament.  
 Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
 Usar equips inadequats o deteriorats. 
 Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 

contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Manteniment periòdic de l'estat de les mànegues, preses de terra, endolls, quadres, 
distribuïdors, etc.  
- Els taulers i altres equips portàtils, alimentats per electricitat, tindran doble aïllament o 
conductor de terra i connectats a quadres auxiliars amb diferencial d'alta sensibilitat 
 
• Proteccions individuals 
 
- Cascos de seguretat. 
- Botes aïllants. 
- Eines aïllades elèctricament. 
- Guants de cuir 
- Comprovador de tensió 
 
 
 

1.4.2. Demolicions. Conceptes generals 
 
• Mesures Preventives 
 
- Abans de procedir a la demolició assegurar-se que la part a demolir no és estructural, no 
suporta càrregues o que aquest element està convenientment descarregat mitjançant les 
corresponents fitacions. 
- Es realitzaran quantes actuacions prèvies siguin necessàries per a garantir la seguretat 
dels treballadors: fitacions, apuntalaments, retirada de serveis públics. 
- Durant els treballs de demolició es comprovarà la independència amb els edificis 
confrontants mitjançant revisió mèdica en coberta, forjats i tancament. 
- Es controlaran els efectes produïts per la transmissió de vibracions a la resta de 
l'edificació. 
- Se senyalitzarà la zona d'influència dels treballs de demolició per a garantir l'absència de 
personal aliè al tall, així com la zona d'apilament de material procedent de la demolició. 
- S'establiran vies internes de circulació de vehicles adequadament senyalitzades. 
- Previ al començament dels treballs cada dia, es revisaran els elements a mitjà demolir, o 
en fase de demolició. 
- Els treballs de demolició s'escometran per personal qualificat. 
- Al nivell de sostre de planta baixa s'establirà una visera de seguretat que protegeixi del 
risc de caiguda d'objectes. 
- L'evacuació d'enderrocs es realitzarà pels llocs indicats, emprant els mitjans disposats per 
a això i ateses les mesures preventives indicades, sempre evitant les sobrecàrregues en forjats. 
- S'utilitzaran en tot moment els equips de protecció individual adequats. 
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- Qualsevol treball de demolició haurà de fer-se des de llocs estables. 
- S'evitarà la producció de pols mitjançant regat. 
- No s'han d'obstaculitzar les zones de pas, és obligatori mantenir-les netes. 
- Mai es deixaran elements sense demolir en plans superiors al de treball. 
 
 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes d'objectes per enfonsament o materials solts. 
- Caigudes d'objectes en manipulació. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops o xocs amb objectes immòbils o mòbils. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Atrapaments o aixafaments. 
- Empresonament per màquines i vehicles. 
- Corts, burxades, ferides produïdes amb les eines o amb els materials de la demolició. 
- Cremades. 
- Sobreesforços. 
- Atropellaments. 
- Contactes elèctrics, electrocucions. 
- Contactes tèrmics. 
- Explosions de gas, incendis. 
- Soroll i vibracions. 
- Pols. 
- Radiacions. 
- Agents químics. 
- Agents biològics. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- La maquinària, eines i mitjans auxiliars empleats per als treballs de demolició hauran de 
ser utilitzats d'acord amb les instruccions del fabricant. 
- Abalisament de l'àrea de treball. 
- Si el soroll fos significatiu, es farà un mesurament per a prendre les mesures preventives i 
reglamentàries. 
- Els buits resultants de la demolició es protegiran adequadament mitjançant proteccions 
col·lectives: baranes de 90cm. d'altura, taulers, xarxes horitzontals. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants. 
- Portes mala sort antiprojeccions. 
- Pantalles. 
- Cinturons de seguretat. 
- Màscares antipols. 
- Protectors auditius. 
- Cinturó antivibratori. 
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1.4.3    Moviment de terres (ES APLICABLE) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Es disposarà d'un estudi del terreny i de les edificacions confrontants per a determinar les 
seves característiques en relació als treballs a realitzar. 
- Es mantindran les zones de treball i vies de circulació netes i ordenades. 
- A nivell del sòl es delimitaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 
persones o de vehicles i es col·locaran senyals: risc de caigudes a diferent nivell i maquinària 
pesant en moviment. 
- Els accessos de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos de 
vianants, quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran els dels 
vianants per mitjà de tanques, abalisaments o mitjans equivalents. 
- Les maniobres d'entrada i sortida de camions, seran dirigides per personal diferent al 
conductor. 
- Serà portat un perfecte manteniment de la maquinària i els vehicles que intervinguin en 
aquests moviments. 
- Abans del començament de les obres després de qualsevol parada s'inspeccionarà 
l'entorn de la zona de treball (mitgeres, entibacions, etc.). 
- Les rampes de circulació de la maquinària d'obra, tindrà un ample de 4,50 m i un 
pendent màxim de 12% en trams rectes i del 8% en corbs. 
- Els conductors de camions no romandran dins de la cabina mentre durin les operacions 
de càrrega. 
- Cap persona romandrà dins del radi d'acció de les màquines. 
- Senyalitzar perimetralment els pous i rases, així com els accessos de persones i vehicles. 
- Si durant l'excavació es troba alguna anomalia no prevista, es pararà el tall i si cal l'obra, 
comunicant-l'hi a la Direcció Tècnica. 
- Es delimitarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. 
- L'inici de moviment d'una màquina parada ha de senyalitzar-se acústicament. Així com 
els seus recorreguts marxa enrere. 
- La circulació de vehicles o màquines al costat de la vora del buidatge es farà guardant 
la distància de seguretat per a no provocar sobrecàrregues en el terreny, la qual cosa es podrà 
senyalitzar mitjançant topalls limitadors en el terreny.  
- No apilar material en les zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixen el pas. 
- No romandrà cap operari a l'interior d'una rasa durant l'acció d'una maquina sobre 
aquest tall. 
- L'altura de tall d'excavació realitzada per pala mecànica no depassarà en més d'un 
metre la màxima altura d'atac de la cullera. 
- Guardar distàncies de seguretat a línies elèctriques aèries. (3m per a línies amb tensió 
fins a 5000 volts i 5 m per a línies amb tensions superiors a 5000 volts). 
- Es revisarà el front de l'excavació com a mínim dues vegades durant la jornada, per si 
fos necessari efectuar algun tipus de entibació. 
- Es prendran les mesures de seguretat per a evitar esfondraments, entibant-se totes 
aquelles zones de risc en funció de la mena de terreny, les càrregues i la profunditat de 
l'excavació. 
- L'accés al fons de l'excavació serà diferent per a persones i maquines. Es preveurà 
l'accés de manera segura a l'interior de les rases. 
- S'evitarà circulacions prop de les vores, evitant així despreniments i bolcades. 
- Les maniobres de la maquinària es procurarà que siguin el més repetitives possibles, 
evitant moviments bruscos.  
- No circular, ni apilar materials al costat de les vores de les rases, per a evitar 
despreniments, els apilaments es realitzaran a una distància no inferior a 1,00 m. 
- Es prohibeix romandre o treballar al peu d'un front d'excavació recentment obert abans 
d'haver procedit a la seva comprovació d'estabilitat. 
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- Els passos sobre rases es realitzaran sobre passarel·les, mai sobre els elements de 
entibació. 
- Quan es facin treballs a l'interior de rases es disposarà de pales manuals d'emergència. 
- Si aflora el nivell freàtic en l'obra es procedirà immediatament a la seva acovardeixi. 
- L'accés a les rases i pous s'efectuarà amb escales de mà. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Lliscament de terres, per erosió de les parets de les rases. 
- Despreniment de terres, pel maneig de maquinària i/o sobrecàrrega de les vores de 
l'excavació. 
- Enfonsament de terres per filtracions. 
- Despreniment de terres per la seva exposició durant temps prolongat. 
- Despreniment de terres per afluixament del nivell freàtic. 
- Atropellament, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària. 
- Caigudes de personal i/o objectes a diferent nivell (des de la vora de l'excavació). 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de vehicles, maquinària o objectes des de la vora de coronació de 
l'excavació. 
- Riscos derivats de treballs sota condicions meteorològiques adverses. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Interferències per conduccions enterrades. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Baranes de protecció en les vores de buidatge, i en les rases amb una profunditat major 
de 2,00 m. 
- Senyalització de la situació de les rases. 
- Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de manera visible i senzilla. 
- Entibació de rases la profunditat de les quals sigui superior a 1,50 m. 
- Disposició de passarel·les com a zona de pas de vianants sobre les rases. Si la profunditat 
de les rases és superior a 2,00 m, les passarel·les estaran dotades de baranes a banda i banda. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat (ho utilitzaran, a més dels operaris a peu, els maquinistes i camioners, 
que abandonin les corresponents cabines de conducció). 
- Ús del cinturó de seguretat, per part de conductor de la màquina, si aquesta va dotada 
de cabina antibolcada. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma (o P.V.C.) de seguretat. 
- Vestits impermeables per a ambients plujosos. 
- Guants de cuir, goma o P.V.C. 
 
 
 
1.4.4. Fonamentacions i basaments  (ES APLICABLE) 
 
• Mesures Preventives 
 
- El personal a emprar en cadascun dels treballs a realitzar haurà de ser els més qualificat 
possible. 
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- En el moment del seu ingrés en l'obra, tot el personal rebrà instruccions adequades sobre 
el treball a realitzar i els riscos que poguessin comportar, així com les normes de comportament 
que hagin de complir.  
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- S'habilitaran camins d'accés, establint-se passarel·les per a poder travessar les rases. 
- Els vibradors estaran proveïts de presa de terra. 
- Quan entre formigó dins de la bota, immediatament es llevarà la mateixa per a rentar-
la, així com el peu, fins que desaparegui el formigó. De no fer-lo així, es produiran cremades en 
la pell. 
- Les galledes no s'ompliran per sobre de la càrrega admissible de la grua. Se senyalitzarà 
expressament el nivell d'ompliment equivalent al pes màxim. 
- Es prohibirà rigorosament romandre sota les càrregues suspeses de la ploma. 
- S'obligarà als operaris en contacte amb les galledes de formigó a l'ús de guants 
protectors. 
- Es definiran les àrees d'apilaments de materials. 
- Els treballs de ferralla es realitzaran en taller, la ferralla s'introduirà ja elaborada, a 
l'interior de pous i riostres. 
- El maneig de les armadures serà mitjançant maquinària elevadora 
- Es disposaran plataformes d'amplària > 60 cm. sobre les armadures de la 
fonamentació per a trànsit dels operaris. 
- A de 2 m. de la vora de l'excavació s'establiran topalls de final de recorregut per a la 
maquinària i vehicles. 
- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de 
fusta. 
- La formigonada i vibrat de la fonamentació s'executarà sobre plataformes d'ample > 

60 cm. disposades perpendicularment a l'eix de la rasa o sabata. 
- Formigonada de murs: 
i. Abans de l'abocat formigó es revisarà l'estat de les entibacions en la zona a formigonar. 
ii. Abans de la formigonada es revisarà l'estat dels encofrats. 
iii. Es disposarà una plataforma per a l'abocament i vibrat en la zona a formigonar. 
iv. L'abocament de formigó es farà repartint-lo uniformement al llarg de l'encofrat. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Enfonsament, despreniments i enfonsaments del terreny. 
- Lliscament de la coronació dels pous i riostres. 
- Caiguda d'operaris des de la vora de l'excavació. 
- Caiguda de vehicles i/o màquines des de la vora dels pous. 
- Dermatosis per contacte amb formigó. 
- Projecció de partícules de formigó a ulls. 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
- Atropellaments, col·lisions, abastos i bolcades de màquines 
- Sobreesforços. 
- Lesions i/o corts en mans i peus. 
- Riscos derivats de treballs sota condicions meteorològiques adverses. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Ús i ús d'escales portàtils adequades. 
- Els pous o rases de profunditat major de 1,30m. seran protegides amb barana perimetral 
i entubades lleugerament. 
- Organització del trànsit interior d'obra, per mitjà de passarel·les que travessin les rases. 
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- Si la cota de treball quedés tallada per rases de fonamentació, s'adequaran passarel·les 
sobre elles almenys de 60cm. d'amplària proveïdes de barana si la profunditat de la rasa a 
salvar és major de 1m. 
- Prohibició de situar-se sota càrregues suspeses en maquinària elevadora 
- Manteniment de les zona de treball neta i ordenada. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir i de goma. 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
- Ulleres de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits impermeables per a temps plujós. 
 
 
 
1.4.5. Estructures (ES APLICABLE) 
 
1.4.5.1. Treballs en murs 
 
• Mesures Preventives 
 
- Els talls hauran de mantenir-se sempre nets, ordenats i prou il·luminats. 
- S'hauran d'instal·lar bastides tubulars, amb plataformes de treball i baranes, ancorats a 
punts forts i estables. Comprovar els nivells dels peus, barandats en la totalitat de la bastida, 
col·locació de totes les plataformes, ancoratges que no sobresurtin en zones on el treballador 
es pugui fer mal. 
- La recepció de les peces també podrà realitzar-se des de plataformes de treball 
envoltades de baranes de 90cm. d'altura, formades per passamans, llistó intermedi i sòcol. 
- S'hauran de delimitar les zones de treball per a evitar que ningú pugui entrar en la zona 
de càrregues suspeses. 
- Les baranes de tancament aniran desmuntant únicament en la longitud necessària. 
- S'haurà de revisar que tant la maquinària com els mitjans auxiliars utilitzats estiguin en 
perfecte estat d'ús i disposin de totes les seves proteccions. 
- El personal encarregat dels treballs serà coneixedor del sistema constructiu més apropiat 
a posar en pràctica, en prevenció de riscos per imperícia. Cada treballador haurà de conèixer 
el mètode d'execució dels treballs, els riscos al fet que està exposat i les mesures de prevenció 
aplicables al seu treball. 
- La zona de treball estarà degudament senyalitzada. 
- No es permetran en cap concepte els treballs en altura sense haver abans cobert el risc 
de caiguda a diferent nivell. 
- Les peces suspeses no es deixaran anar de la grua fins que no s'estigui segur de la seva 
estabilitat. 
- S'haurà de prohibir treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en 
prevenció del risc per enfonsament. 
- Prohibit romandre en el radi d'acció de la maquinària. 
- Mai s'haurà de permetre que el personal viatge sobre les càrregues suspeses. 
- Assegurar-se de l'existència de la totalitat de mesures de seguretat col·lectives que 
precisa: barandats en el perímetre del forjat i forats, buits horitzontals tapats de manera 
permanent, zona de treball neta i sense acumulació d'enderrocs. 
- No iniciar cap treball si no s'ha previst el mitjà auxiliar o la màquina que s'haurà d'utilitzar 
ni improvisar cap. 
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- No es poden utilitzar bastides de cavallet en balcons, terrasses i perímetres de forjat 
sense que abans s'hagi instal·lat el sistema de seguretat. 
- El material que utilitzarà s'ha de repartir de manera uniforme sobre les bastides. Sobre el 
forjat sempre es realitzarà prop de pilars i parets de càrrega. 
- No es podrà treballar sobre les bastides quan bufin vents forts. 
- Sempre s'utilitzaran els accessos habilitats. 
- No es podran tirar enderrocs directament a l'exterior per futures finestres, buits i patis: 
abans, s'haurà d'haver previst el mètode d'evacuació més adequat. 
- No es podrà treballar a diferents altures en la mateixa vertical de manera simultània. 
- Serà necessari que es vigili el pes que es carrega i modificar l'altura de la bastida per a 
evitar lesions tant a l'esquena com en les espatlles i braços. 
- Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció col·lectiva situada en 
l'obra sense prèvia consulta amb l'encarregat. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Cops a les persones pel transport en suspensió de peces. 
- Atrapaments durant maniobres d'ubicació. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Dermatosis 
- Bolcada de peces. 
- Enfonsament de les càrregues. 
- Corts i cops per maneig de materials, màquines i eines. 
- Aixafaments. 
- Sobreesforços. 
- Atropellaments per maquinària. 
- Projecció de fragments de pedra als ulls 
- Els propis de la maquinària i eines utilitzades. 
- Ensopegar amb eines o materials. 
- Caiguda d'eines o materials des d'altres plantes. 
- Trepitjar eines o materials situats en les zones de pas. 
- Trepitjar enderrocs. 
- Cops amb els palets mentre es transporten. 
- Quedar atrapat pel despreniment de la càrrega de la grua torre o del camió grua. 
- Condicions meteorològiques inadequades: fred intens, alta temperatura unida a molta 
humitat, pluges, vent, nevades, etc. 
- Contactes elèctrics amb cables pelats, amb línies de tensió situades en les façanes, per 
la manipulació de cables sense protecció, etc. 
- Ingestió de substàncies nocives per falta d'higiene, generalment per mans brutes. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Senyals de prevenció de perill, càrregues suspeses. 
- Ús obligatori d'equips de protecció individual. 
- Delimitat de les zones de treball. 
- Proteccions corresponents a la maquinària i mitjans auxiliars utilitzats. 
- Xarxes de seguretat i baranes. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat certificat. 
- Guants  
- Botes de seguretat amb capdavantera i plantilla metàl·lica. 
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- Cinturó o arnès de seguretat (de subjecció o antiàcida segons els treballs a realitzar) 
- Bufó o funda de treball. 
- Vestits impermeables per a temps plujós. 
- Ulleres contra projecció de materials 
 
 
 
1.4.5.2. Desmuntatge i Execució de forjats 
 
• Mesures Preventives 
 
- Els talls hauran de mantenir-se sempre nets, ordenats i prou il·luminats. 
- No se sopandarà i apuntalarà un nou forjat, sense haver instal·lat o rectificat les 
proteccions col·lectives. 
- Els taulers s'hissaran ordenats i subjectes amb fleixos o cordes. 
- No es romandrà sota la zona de càrrega . 
- Els cairats s'hissaran suspenent-les de manera que la càrrega romangui estable. 
- Els elements d'entrebigat s'hissaran amb els paquets de fàbrica, transportant-les sobre 
bats emplintadas. 
- La recepció de les peces també podrà realitzar-se des de plataformes de treball 
envoltades de baranes de 90cm. d'altura, formades per passamans, llistó intermedi i sòcol. 
- No s'utilitzaran els taulers excessivament guerxos. 
- Es netegés la planta d'enderrocs i s'evacuaran mitjançant trompes d'abocament o bats 
emplintadas. 
- S'acurarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 
- Els buits de forjat romandran sempre tapats o protegits. 
- S'hauran de delimitar les zones de treball per a evitar que ningú pugui entrar en la zona 
de càrregues suspeses. 
- Les baranes de tancament aniran desmuntant únicament en la longitud necessària. 
- S'haurà de revisar que tant la maquinària com els mitjans auxiliars utilitzats estiguin en 
perfecte estat d'ús i disposin de totes les seves proteccions. 
- El personal encarregat dels treballs serà coneixedor del sistema constructiu més apropiat 
a posar en pràctica, en prevenció de riscos per imperícia. Cada treballador haurà de conèixer 
el mètode d'execució dels treballs, els riscos al fet que està exposat i les mesures de prevenció 
aplicables al seu treball. 
- La zona de treball estarà degudament senyalitzada. 
- No es permetran en cap concepte els treballs en altura sense haver abans cobert el risc 
de caiguda a diferent nivell. 
- Les peces suspeses no es deixaran anar de la grua fins que no s'estigui segur de la seva 
estabilitat. 
- S'haurà de prohibir treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en 
prevenció del risc per enfonsament. 
- Prohibit romandre en el radi d'acció de la maquinària. 
- Mai s'haurà de permetre que el personal viatge sobre les càrregues suspeses. 
- Assegurar-se de l'existència de la totalitat de mesures de seguretat col·lectives que 
precisa: barandats en el perímetre del forjat i forats, buits horitzontals tapats de manera 
permanent, zona de treball neta i sense acumulació d'enderrocs. 
- No iniciar cap treball si no s'ha previst el mitjà auxiliar o la màquina que s'haurà d'utilitzar 
ni improvisar cap. 
- No es poden utilitzar bastides de cavallet en balcons, terrasses i perímetres de forjat 
sense que abans s'hagi instal·lat el sistema de seguretat. 
- El material que utilitzarà s'ha de repartir de manera uniforme sobre les bastides. Sobre el 
forjat sempre es realitzarà prop de pilars i parets de càrrega. 
- No es podrà treballar sobre les bastides quan bufin vents forts. 
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- Sempre s'utilitzaran els accessos habilitats. 
- No es podran tirar enderrocs directament a l'exterior per futures finestres, buits i patis: 
abans, s'haurà d'haver previst el mètode d'evacuació més adequat. 
- No es podrà treballar a diferents altures en la mateixa vertical de manera simultània. 
- Serà necessari que es vigili el pes que es carrega i modificar l'altura de la bastida per a 
evitar lesions tant a l'esquena com en les espatlles i braços. 
- Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció col·lectiva situada en 
l'obra sense prèvia consulta amb l'encarregat. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Despreniments per mal apilat dels materials. 
- Cops a les mans durant la clavasó. 
- Bolcades dels paquets de materials, durant les maniobres d'hissat a les plantes. 
- Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 
- Caiguda de persones per la vora o buits del forjat. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'eines o materials des d'altres plantes. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Trepitjar o ensopegar amb eines o materials situats en les zones de pas. 
- Trepitjar enderrocs. 
- Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 
- Sobreesforços per postures inadequades. 
- Cops en general per objectes. 
- Dermatosis per contactes amb el ciment. 
- Els derivats de treballs sobre superfícies mullades. 
- Corts i cops per maneig de materials, màquines i eines. 
- Atropellaments per maquinària. 
- Projecció de fragments de partícules als ulls 
- Els propis de la maquinària i eines utilitzades. 
- Quedar atrapat pel despreniment de la càrrega de la grua torre o del camió grua. 
- Condicions meteorològiques inadequades: fred intens, alta temperatura unida a molta 
humitat, pluges, vent, nevades, etc. 
- Ingestió de substàncies nocives per falta d'higiene, generalment per mans brutes. 
 
 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- S'advertirà del risc de caiguda a diferent nivell al personal que hagi de caminar sobre 
l'empostissat. 
- L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà 
reglamentàries. 
- S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquelles lloses horitzontals, per a 
impedir la caiguda al buit de les persones. 
- Els buits del forjat es cobriran amb fusta clavada sobre les paredes. Els buits del forjat 
romandran sempre tapats per a evitar caigudes a diferent nivell. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat, preferiblement amb barballera. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
- Cinturó de seguretat de classe C. 
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- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 
 
 
1.4.5.3. Treballs amb ferralla (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- S'habilitarà un espai destinat a l'apilament classificat dels rodons de ferralla pròxim al lloc 
de muntatge d'armadures. 
- La ferralla muntada s'emmagatzemarà en els llocs designats. 
- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de 
fusta. 
- L'hissat d'armadures s'executarà mitjançant eslingues suspenent la càrrega de dos punts 
separats. 
- El tall es netejarà periòdicament de puntes, filferros i retallades de ferralla. 
- Les armadures perimetrals es muntaran quan estiguin correctament instal·lades les 
xarxes o baranes de protecció. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Corts i ferides en mans i peus per maneig de rodons d'acer. 
- Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
- Ensopegades i torçades en caminar sobre les armadures. 
- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d'acer durant l'estiratge o doblegat. 
- Sobreesforços. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 
- Altres. 
 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Es disposaran passarel·les d'ample > 60 cm. per a la circulació d'operaris. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat, preferiblement amb barballera. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
- Cinturó de seguretat de classe A o C. 
- Cinturó porta-eines. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 
 
 
1.4.5.4. Manipulació del formigons o semblants (ES APLICABLE) 
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• Mesures Preventives 
 
- Abocat mitjançant galleda o candiló: 
i. Abans de la formigonada, es revisarà la disposició i estat de les proteccions col·lectives. 
ii. No es carregarà el cub més de la càrrega màxima admissible de la grua. 
iii. S'obrirà la galleda accionant la palanca amb les mans protegides amb guants 
impermeables. 
iv. De la galleda penjaran caps de guia per al seu abocament. Es prohibeix guiar-ho o 
rebre-ho directament ni colpejar amb ell encofrats ni entibacions. 
v. Abans de l'abocament de formigó es revisaran els encofrats en prevenció de 
rebentades o vessaments. 
vaig veure. L'abocament del formigó es realitzarà estenent-lo sense descàrregues brusques i 
en superfícies àmplies. 
vii. Es paralitzarà l'abocament del formigó si es detectin fallades en l'encofrat. 
- Abocament mitjançant bombament: 
i. Serà efectuat per especialistes. 
ii. La mànega d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris. 
iii. Previ a la formigonada es disposaran passarel·les on se situaran els operaris encarregats 
de l'abocament. 
iv. Es revisarà i prepararà el conducte abans de l'inici del bombament. 
v. Abans de l'abocament de formigó es revisarà l'estat dels encofrats, paralitzant-se si es 
desestabilitzen els encofrats. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
- Enfonsament d'encofrats. 
- Trencament o rebentada d'encofrats. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 
- Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 
- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
- Atrapaments. 
- Electrocució. Contactes elèctrics. 
- Altres. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- El vibrat i transito es realitzarà des de passarel·la d'ample > 60cm, en el cas de 
formigonada mitjançant galleda o candiló. 
- La formigonada i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des de "castellets de 
formigonada", en el cas d'abocament mitjançant bombament. 
- S'establiran camins de circulació sobre les superfícies a formigonar formats per línies de 3 
taulons d'amplària total mínima de 60cm. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat, preferiblement amb barballera. 
- Guants impermeabilitzats i de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
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- Roba de treball. 
- Vestits impermeables per a temps plujós. 
 
 
1.4.5.5. Treballs d'estructura metàl·lica (NO PROCEDEIX) 
 
Normes generals: 
- Verificar periòdicament l'estat de conservació, manteniment i col·locació de les 
proteccions col·lectives existents. 
- Restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s'hagin retirat provisionalment. 
No obstant això, és necessari recordar que abans de retirar una protecció col·lectiva s'ha de 
demanar autorització a l'encarregat i substituir l'acció preventiva de la protecció amb la 
utilització d'arnès o similar segons el cas. 
- Utilitzar els accessos provisionals definits per a accedir a les estructures i no fer-ho a 
través dels elements estructurals. 
- En el moment d'elevar una estructura, sempre que sigui possible, és necessari que 
aquesta estigui col·locada en la posició definitiva per a evitar girs innecessaris. 
- Planificar adequadament el procés constructiu per a reduir al màxim les activitats que 
s'hagin de realitzar en altura, per exemple construint tant com sigui possible les estructures a 
nivell de terra. 
- Suspendre les activitats de muntatge en condicions meteorològiques adverses: vent fort, 
tempestes amb descàrregues elèctriques, etc. 
- Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
- És necessari elevar les estructures mitjançant grues adequades. Els treballs manuals o 
ajustaments han de realitzar-se donis de plataformes elevadores autopropulsades. 
 
• Mesures Preventives 
 
Per a la correcció o minimització d'aquests riscos, resultarà necessari aplicar, entre altres, les 
mesures preventives següents: 
 
Caiguda de persones des d'altures 
En els treballs de muntatge d'aquesta mena d'estructures, preferentment es protegiran els 
operaris mitjançant xarxes de recollida ancorades en parts inferiors a zones de treball i si això no 
resultés possible, aquests operaris aniran equipats de cinturons de seguretat amarrats a cables o 
punts fixos prèviament determinats. A aquest efecte resulta recomanable que als elements a 
muntar se'ls equipin d'anelles o elements similars que permetin la subjecció de les xarxes, cables 
o cinturons de seguretat. 
En cap cas es permetrà que cap operari pugi o baixi pels cables dels aparells o sobre les 
càrregues. 
 
 
Si això resulta possible s'adequaran zones de pas mitjançant passarel·les col·locades entre els 
elements metàl·lics. Aquestes passarel·les, si estan col·locades a altures superiors als 2 m., aniran 
dotades de baranes de les característiques ja indicades en el capítol d'Estructures de Formigó. 
 
Els taulons que constitueixen aquestes passarel·les no hauran de tenir menys de 5 cm. de gruix i 
es col·locaran de manera que no es decantin en cap punt amb el pes dels operaris, havent 
d'estar subjectes perquè no basculin i col·locar-se prou junts de manera que formin un pis sòlid, 
sobresortint pels seus extrems almenys 10 cm. 
 
Cops i atrapament per enfonsaments de peces 
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L'emmagatzematge dels elements metàl·lics en l'obra es realitzarà en zones el més pròximes 
possibles als mitjans d'elevació per a evitar en el mínim possible la manipulació d'aquests 
elements. 
 
Resulta recomanable que cada peça a elevar porti indicat el seu pes en lloc visible, a fi d'evitar 
sotmetre a la maquinària a esforços per als quals no estigui calculada. 
 
Quan es muntin peces d'acer, cadascuna d'aquestes peces haurà de quedar ben assegurada 
abans de retirar els cables. 
 
Les armadures d'acer s'hauran de subjectar amb arriostramient transversal o lateral, mentre no 
siguin col·locades en el seu lloc les riostres permanents, atès que les sacsejades en l'elevació o 
el vent podrien voltejar-les. 
 
Les bigues es traslladaran penjades sempre per dos punts, amb grillons o ganxos en els extrems 
de les eslingues, de manera que vagin sempre en posició horitzontal. 
 
S'evitaran els desplaçaments de les càrregues per sobre de les zones de treball, per a això 
s'haurà d'estudiar, prèviament al muntatge, la situació de la maquinària i llocs 
d'emmagatzematge. 
 
Resultarà necessària una correcta coordinació entre els operaris encarregats de les maniobres 
de muntatge, a fi d'evitar xocs i cops. A aquest efecte s'establirà un codi de senyals que haurà 
de ser perfectament conegut per aquests operaris. 
 
Resulta recomanable reduir els punts d'unió en altures dels diferents elements metàl·lics. 
 
Projecció de partícules en els ulls, corts a les mans, radiacions en operacions de soldadura i 
cops o contusions 
Per a realitzar aquestes operacions, independentment de les proteccions col·lectives abans 
detallades, els operaris hauran de disposar i utilitzar en els casos precisos dels següents equips 
de protecció personal: 
 
Cascos de seguretat. 
Botes de cuir amb capdavantera metàl·lica. 
Guants de cuir. 
Ulleres contra impactes per a picats de soldadura o altres projeccions en ulls. 
Pantalles per a soldadures. 
Mandils. 
 
Dels tallers sortiran els elements metàl·lics sense rebaves de laminació ni de corts, a fi d'evitar 
enganxaments o corts. 
 
Les zones de "pluja d'espurnes", hauran de senyalitzar-se de manera ben visible, a fi d'evitar el 
pas de persones. Si es considera precís es col·locaran obstacles per a impedir el seu accés. 
 
Contacte elèctric amb línies elèctriques en tensió pròximes 
En cas d'existència de línies elèctriques aèries se seguiran les indicacions especificades en el 
Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. I en el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, 
per qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE 224, 14 de setembre de 
2002), en el qual s'especifiquen les condicions d'ús dels receptors elèctrics en funció de la 
“classe” i de les característiques dels locals on han de ser instal·lats o utilitzats. 
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• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
Els riscos de major rellevància que poden presentar-se durant el desenvolupament d'aquestes 
labors constructives són:  
- Caiguda de persones des d'altures. 
- Caigudes d'objectes per enfonsaments de peces. 
- Projecció partícules en els ulls, cremades, cops i contusions. 
- Corts a les mans. 
- Radiacions en operacions de soldadura. 
- Contactes amb línies elèctriques en tensió pròximes. 
 
• Proteccions col·lectives 
- Disposar de línies de vida ancorades a punts forts de l'estructura perquè els treballadors 
puguin ancorar l'arnès de seguretat. 
- Assegurar-se que els elements utilitzats per a accedir a les obres de fàbrica disposen de 
plataformes d'almenys 60 cm d'amplària, estan dotades de baranes resistents degudament 
ancorades a l'estructura, d'una altura mínima de 90 cm; quan sigui necessari per a impedir el 
pas o caiguda de treballadors i d'objectes, disposaran respectivament d'una protecció 
intermèdia i d'un sòcol. 
- Senyalitzar les zones de treball quan sigui necessari. 
 
• Proteccions individuals 
- Casc. 
- Guants contra agressions mecàniques. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès. 
- Roba de treball. 
 
 
1.4.6. Cobertes planes o cobertures semblants (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Abans de la seva execució es comprovés la disposició i estat dels mitjans de protecció 
col·lectiva. 
- La coberta es mantindrà neta i lliure d'obstacles. 
- Maquinàries protegides adequadament 
- Mitjans i accessoris elèctrics homologats 
- Consideració de la trajectòria a l'hora d'efectuar esforços durant el maneig d'eines i 
perfils metàl·lics. 
- Tots els buits estaran protegits amb barana tipus sergent, o bé si el buit és petit 
mitjançant malla electrosoldada electrosoldado, perfectament abalisat. 
- Existirà un lloc apropiat per a l'emmagatzematge dels productes emprats, i els recipients 
romandran tancats, lluny de calor, i en lloc prou ventilat, havent d'existir un extintor d'incendis. 
- Els recipients de gasos combustibles es mantindran verticals i estables. 
- Els apilaments de materials sobre la coberta han de fer-se sense acumulació i lluny del 
perímetre de l'edifici, encara que aquest estigui convenientment protegit. I tenint en compte la 
seva immediata utilització. 
- Els treballs en la coberta se suspendran, sempre que es presentin vents forts que 
comprometin l'estabilitat dels operaris i puguin desplaçar els materials, així com quan es 
produeixin gelades, nevades i pluges que facin lliscants les superfícies. 
- Si per requeriments del treball, l'operari està exposat al risc de caiguda a diferent nivell, 
per la impossibilitat de col·locar mesures de protecció col·lectiva (com ara baranes, xarxes, 
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etc.), aquest anirà proveït d'arnès de seguretat integral anticaiguda, ancorat a un punt 
resistent, tal com un element estructural. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes de persones a diferent i al mateix nivell. 
- Caigudes de materials que s'estiguin usant en la coberta.  
- Caigudes d'objectes a nivells inferiors. 
- Enfonsament dels elements de coberta per excés de pes de materials apilats. 
- Cops, corts i erosions produïdes per màquines, per maneig d'eines manuals o objectes. 
- Projecció de espurnes. 
- Burxades. 
- Electrocucions per contacte directe. 
- Torçades i traumatismes similars. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Xarxes 
- Baranes perimetrals 
- Escales metàl·liques 
- Tapadores de fusta per a buits horitzontals. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir impermeabilitzats. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Cinturó de seguretat homologat emprant-se en el cas que els mitjans de protecció 
col·lectius no siguin suficients, ancorats a elements resistents. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Botes de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Mandils de cuir. 
- Guants de cuir impermeabilitzats. 
- Màscara amb filtre mecànic 
 
 
 
1.4.7. Tancaments exteriors (ES APLICABLE PER TREBALLS EN MURS) 
 
• Mesures Preventives 
 
- S'hauran comprovat la disposició i estat dels mitjans de protecció col·lectiva. 
- Els treballs es realitzaran des de posició estable. 
- Els buits del forjat romandran protegits fins a la seva posada en ús. Els de major dimensió 
romandran amb les proteccions instal·lades durant l'estructura. 
- Les zones de treball estaran prou il·luminades i netes. 
- L'apilament de material es realitzarà fora de les zones de pas de l'obra i prop del tall. 
- Es disposaran de mitjans auxiliars amb accés adequat al treball a desenvolupar. 
- El material ceràmic s'hissarà a les plantes conservant l'empaquetat del fabricant. 
- El maó solt s'hissarà apilant-lo a l'interior de plataformes emplintadas. 
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- El material paletitzat hissat amb grua, es governarà mitjançant caps pendents de la 
plataforma d'elevació. 
- Els mitjans de protecció col·lectiva de cada planta es desmuntaran només en el tram 
necessari per a introduir el material. 
- No es concentraran les càrregues sobre obertures. Els apilaments es realitzaran pròxims a 
pilars. 
- Els treballadors estaran dotats dels EPI’s corresponents. 
- S'evitaran els treballs per sota de la zona on s'estigui executant el mur. 
- Els enderrocs i rebles s'evacuaran periòdicament mitjançant trompes d'abocament o 
bats emplintadas. 
- No es llançaran rebles per les obertures de façanes o buits interiors. 
- Les bastides sobre cavallets en vores de forjats tindran instal·lades proteccions 
col·lectives. 
- Maquinàries protegides adequadament 
- Mitjans i accessoris elèctrics homologats 
 
• Anàlisis i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell.  
- Caiguda d'operaris a diferent nivell.  
- Caiguda de materials en maniobres d'hissat.  
- Xocs o cops contra objectes.  
- Corts pel maneig d'objectes.  
- Corts per utilització de màquines-eines.  
- Dermatosis per contacte amb el morter.  
- Projecció de partícules en els ulls.  
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Sobreesforços.  
- Contactes elèctrics directes i indirectes.  
- Atrapaments i aixafaments de mans i peus pels mitjans d'elevació i transport. 
- Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.). 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Xarxes. 
- Bastides amb xarxes. 
- Plataformes volades perimetrals de seguretat. 
- Apuntalament de seguretat contra la bolcada de peces. 
- No es retiraran les proteccions col·lectives existents sense prendre mesures substitutòries. 
- Independentment d'aquestes mesures, quan s'efectuïn treballs de tancament, es 
delimitarà la zona, senyalitzant-la, evitant en la mesura del possible el pas per la vertical dels 
treballs. 
- En vies públiques, senyalització viària. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat, preferiblement amb barballera. 
- Guants de cuir, P.V.C. o goma. 
- Cinturó de seguretat, Classe C. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma amb capdavantera reforçada. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
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1.4.8. Compartimentació (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- S'hauran comprovat la disposició i estat dels mitjans de protecció col·lectiva. 
- Els buits del forjat romandran protegits fins a la seva posada en ús. Els de major dimensió 
romandran amb les proteccions instal·lades durant l'estructura. 
- Les zones de treball estaran prou il·luminades i netes. 
- Es disposaran de mitjans auxiliars amb accés adequat al treball a desenvolupar. 
- Les plaques de guix s'hissaran fleixades suspeses de la grua torre, o per ungles de grua 
autoportante, una vegada apilades, fins a les plataformes de recepció de material en planta. 
- La perfilería per a fixar les plaques de guix s'hissaran fleixades suspeses de la grua torre 
fins a les plataformes de recepció de material en planta. 
- El material paletitzat hissat amb grua, es governarà mitjançant caps pendents de la 
plataforma d'elevació. 
- Els mitjans de protecció col·lectiva de cada planta es desmuntaran només en el tram 
necessari per a introduir el material. 
- No es concentraran les càrregues sobre obertures. Els apilaments es realitzaran pròxims a 
pilars. 
- Els enderrocs, trossos de plaques i restes de perfilería s'evacuaran periòdicament 
mitjançant bats emplintadas. 
- No es llançaran rebles per les obertures de façanes o buits interiors. 
- Les bastides sobre cavallets en vores de forjats tindran instal·lades proteccions 
col·lectives. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell.  
- Caiguda d'operaris a diferent nivell.  
- Caiguda de materials en maniobres d'hissat.  
- Xocs o cops contra objectes.  
- Corts en el maneig de perfilería.  
- Corts per utilització de màquines-eines.  
- Projecció de partícules en els ulls.  
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents. 
- Sobreesforços.  
- Contactes elèctrics directes i indirectes.  
- Atrapaments i aixafaments de mans i peus pels mitjans d'elevació i transport. 
- Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.). 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Apuntalament de seguretat contra bolcada de peces. 
- Cordes i ancoratges per a cinturons de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
- Elements de protecció contra el risc elèctric. 
- Senyals de riscos en el treball. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir P.V.C. o goma. 
- Cinturó de seguretat, Classe C. 
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- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
 
 
 
 
 
1.4.9. Enrajolats i solats (ES APLICABLE) 
 
• Mesures Preventives 
 
- S'hauran comprovat la disposició i estat dels mitjans de protecció col·lectiva. 
- La zona de treball i transito es mantindrà neta. 
- L'ús i manteniment dels mitjans auxiliars es realitzarà d'acord amb les indicacions del 
fabricant. 
- Les bastides de cavallets en vores de forjats disposaran de mesures de protecció 
col·lectiva. 
- La zona de treball tindrà il·luminació adequada. 
- L'apilament de materials s'efectuarà de manera estable i sobre elements resistents i es 
disposarà prop del tall de manera que no suposi un obstacle per a les zones de pas de l'obra. 
- Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de 
materials, banyeres, etc... 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell. 
- Caigudes d'operaris a diferent nivell. 
- Atrapaments, aixafaments en mans i peus per objectes i eines. 
- Projecció de partícules en els ulls. 
- Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Sobreesforços. 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
- Lesions i/o corts en peus i mans. 
- Caiguda de materials en maniobres d'hissat. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant reixeta de protecció de la bombeta i alimentats a 24 V. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir, P.V.C. o goma. 
- Botes o calçat de seguretat. 
- Portes mala sort antipols. 
- Màscares antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
 
 
1.4.10. Esquerdejats i arrebossats (ES APLICABLE) 
 
• Mesures Preventives 
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- S'hauran comprovat la disposició i estat dels mitjans de protecció col·lectiva. 
- La zona de treball i transito es mantindrà neta. 
- L'ús i manteniment dels mitjans auxiliars es realitzarà d'acord amb les indicacions del 
fabricant. 
- Les bastides de cavallets en vores de forjats disposaran de mesures de protecció 
col·lectiva. 
- La zona de treball tindrà il·luminació adequada. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant reixeta de protecció de la bombeta i alimentats a 24 V. 
- Les mires (reglis, taulons, etc.), es carregaran a espatlla en el seu cas, de tal forma que 
en caminar, l'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui el 
transporta, per a evitar cops a altres operaris. 
- El transport de mires sobre carretons, s'efectuarà lligant fermament el paquet de mires al 
carretó. 
- S'acordonarà la zona en la qual pugui caure pedra durant les operacions de projecció 
de granet sobre morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de “prohibit el pas”. 
- A les zones de treball s'accedirà sempre de manera segura, és a dir, mitjançant escales 
de mà o passarel·les amb baranes. Està prohibit l'ús dels anomenats “ponts de tauló.”  
- La connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació s'efectuarà amb clavilles 
mascle-femella. 
- El transport d'aglomerants i/o sorra es realitzarà sobre carretó de mà. 
- Els aglomerants i/o sacs s'apilaran repartits al costat dels talls sense dificultar el trànsit i 
pròxims als pilars i allunyats de les vores o obertures de forjat. 
- Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de 
materials, banyeres, etc... 
- Es prohibeix treballar al costat dels paraments recentment aixecats abans de 
transcorregudes unes 48h. 
- Queda prohibida l'acció d'esquerdejar murs o parets de gran superfície sota règim de 
vents forts. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell. 
- Caigudes d'operaris a diferent nivell. 
- Cops produïts per utilització d'eines. 
- Lesions i/o corts en mans i peus. 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
- Projecció de partícules en els ulls. 
- Dermatitis per contacte amb aglomerants. 
- Sobreesforços. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Per a evitar els errors i les conseqüents situacions estressants, estarà previst que les zones 
de treball tinguin una il·luminació mínima de 100v, mesurats a una altura sobre el sòl entorn de 
2m, realitzada mitjançant portàtils dotats amb portalàmpades estancs, amb mànec aïllant de 
l'electricitat i reixeta de protecció de la bombeta. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir, P.V.C. o goma. 
- Calçat de seguretat. 
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- Ulleres de protecció antipartícules. 
- Màscara antipols. 
- Cinturó de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
 
 
1.4.11. Cel rasos/trasdosats (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Sol·licitar la informació sobre els riscos i mesures preventives del lloc de treball. 
- Abans d'accedir al lloc de treball, comprovar les condicions de seguretat del tall. Si es 
troba alguna deficiència, comunicar-lo a l'immediat superior. 
- Respectar les proteccions col·lectives. 
- El lloc de treball es mantindrà sempre net i lliure d'obstacles. 
- Cuidar les proteccions personals que es lliurin. En cas de pèrdua o deterioració, 
comunicar-ho. 
- Dipositar el material en el lloc en el qual s'indiqui; d'aquesta manera l'ordre aconseguit, 
millorarà els nivells de seguretat. 
- Per al maneig de cavallets o escales de mà serà aplicable l'especificat per a aquests 
mitjans auxiliars dins de l'apartat corresponent al Pla de Seguretat i Salut. 
- A la zona de treball ha d'accedir-se per llocs de trànsit fàcil i segur. Se sol·licitarà a 
l'encarregat les escales o passarel·les que estiguin previstes. 
- El Pla de Seguretat i Salut haurà de preveure que els buits en el sòl i en les parets 
romanguin constantment protegits, amb les proteccions col·lectives establertes en fase 
d'estructura. S'avisaran els defectes que tinguin si no poden resoldre's sobre la marxa, així se 
sabran i podran resoldre's. 
- L'hissat de càrregues es guiarà amb dues cordes de control segur per a evitar penduleos 
i xocs amb parts de la construcció. 
- Els elements solts es transportaran apilats ordenadament a l'interior de plataformes amb 
plints al voltant, vigilant que no puguin caure a enfonsament durant el transport. 
- Els enderrocs resultants de l'execució dels treballs es retiraran mitjançant trompes 
d'abocament; han de regar-se amb freqüència els materials per a evitar la formació de pols 
durant la caiguda. 
- Per a evitar el risc de cossos estranys dins dels ulls, ha d'utilitzar-se ulleres o pantalles que 
hauran de netejar-se sovint perquè tan nociu és rebre brins en els ulls com forçar la vista a través 
de cristalls oculars opacs per brutícia o pols. 
- No balancejar les càrregues per a aconseguir llocs inaccessibles. Es preveuran 
plataformes de descàrrega segura. 
- L'ús i manteniment dels mitjans auxiliars es realitzarà d'acord amb les indicacions del 
fabricant. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació suficient. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de bombeta. L'energia elèctrica els alimentarà a 24 V. 
- La connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació s'efectuarà amb clavilles 
mascle-femella. 
- La càrrega, hissat, o descàrrega d'elements s'efectuarà per mitjans adequats. 
- Les bastides de cavallets en vores de forjats disposaran de mesures de protecció 
col·lectiva. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell.  
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- Caigudes d'operaris a diferent nivell.  
- Dermatitis per contacte amb l'escaiola.  
- Atrapaments de dits entre objectes. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Caiguda d'elements sobre persones. 
- Projecció de partícules en els ulls.  
- Sobreesforços.  
- Lesions i/o corts en mans i peus.  
- Cops produïts per utilització d'eines. 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora dotats de sabates contra els lliscaments 
i cadeneta de control d'obertura màxima. 
- Les plataformes de treball sobre cavallets per a ser segures han de tenir un ample mínim 
de 60cm. Si aquestes plataformes es munten a 2 o més metres d'altura, han d'estar revoltades 
d'una barana sòlida de 100cm. d'altura, formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. Si es 
tracta d'una plataforma tubular sobre rodes no s'utilitzarà fins a haver ajustat els frens de 
rodadura. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir, P.V.C. o goma. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres de protecció. 
- Roba de treball. 
- Màscara antipols. 
 
 
 
1.4.12 Fusteria de fusta i metàl·lica (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- S'hauran comprovat la disposició i estat dels mitjans de protecció col·lectiva. 
- Els premarcs i fusteria es descarregaran i hissaran en blocs fleixats o lligats pendents de 
eslingues del ganxo de la grua. 
- Els apilaments se situaran en llocs determinats. 
- El tall es mantindrà lliure i net. 
- Les maquines disposaran de protectors de seguretat en les seves parts mòbils. 
- Els llistons inferiors antideformacions se situaran a 60 cm. d'altura i es desmuntaran 
després de l'enduriment del rebut. 
- La col·locació de les fulles s'efectuarà per un mínim de dos operaris. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació suficient i sense ombres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs, amb 
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 
- La connexió del conductor elèctric al quadre de subministrament es realitzarà amb 
clavilles mascle-femella. 
- Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora dotats de sabates contra els lliscaments 
i cadeneta de control d'obertura màxima. 
- L'escatat mitjançant fregadora elèctrica s'executarà en llocs ventilats. 
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- Les coles i vernissos s'emmagatzemaran en espais tancats, ventilats, amb un extintor 
pròxim i cartell de senyal de perill d'incendi. 
- La serra de disc mai s'utilitzarà sense la visera de protecció i sempre amb el personal que 
la manipuli amb ulleres protectores. 
- Mentre els elements que es vagin a col·locar, no estiguin definitivament fixats en el seu 
emplaçament, se sostindran amb un apuntalament prou ferm com per a evitar la seva bolcada 
i caiguda.  
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda d'operaris al mateix nivell.  
- Caiguda d'operaris a diferent nivell.  
- Talli i/o cops en mans i peus.  
- Atrapament i aixafaments.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes.  
- Caiguda d'objectes sobre operaris.  
- Sobreesforços.  
- Projecció de partícules en els ulls.  
- Dermatitis per contacte amb coles i vernissos.  
- Inhalació de vapors i gasos. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Es desmuntarà únicament el tram de protecció col·lectiva estrictament necessària per a 
realitzar l'aportació de materials. Una vegada conclòs aquest treball, es reinstal·larà el tram 
retirat abans de fer qualsevol altre treball. 
- Per a evitar els accidents per contacte amb l'energia elèctrica, estarà previst que les 
màquines-eines a utilitzar, estiguin dotades de doble aïllament amb connexió a terra de totes 
les seves parts metàl·liques i dotades del manillar de maneig i control revestit de material aïllant 
de l'electricitat. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir, P.V.C. o de goma. 
- Portes mala sort antiprojeccions. 
- Màscara de seguretat amb filtre específic recanviable. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Protector auditiu. 
 
 
1.4.13 Muntatge del vidre (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- El muntatge s'efectuarà sempre des de l'interior, utilitzant els operaris cinturó de 
seguretat. 
- Es delimitarà la zona d'hissat i treball evitant la permanència en ella. 
- Els talls es mantindran nets de fragments de vidre. 
- Els mitjans auxiliars utilitzats seran adequats al treball a realitzar. 
- En l'emmagatzematge, transport i col·locació els vidres s'efectuarà en posició vertical. 
- Les planxes de vidre es manipularan amb ajuda de ventoses de seguretat. 
- El vidre, una vegada rebut, s'acabarà la seva instal·lació immediatament. 



OBRES DE RESTAURACIÓ 

EN L’ÁREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN L’ÁREA 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS 
                                                                                                                                                                 

 
 

46 
J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, E. MOLINER CANTOS  ABRIL 2022 

- Els vidres instal·lats es marcaran amb calç, per a significar la seva presència. 
- Les bastides per a la instal·lació de vidres en finestres estaran protegits en la seva part 
davantera per una barana normalitzada. 
- No s'efectuaran aquests treballs sota règim de vents forts. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda d'operaris al mateix nivell.  
- Caigudes d'operaris a diferent nivell.  
- Caigudes de planxes de vidre en maniobres d'hissat. 
- Corts en mans, braços o peus durant les operacions de transport i ubicació del vidre. 
- Atrapaments i aixafaments.  
- Sobreesforços. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Apuntalament de seguretat contra bolcada de peces. 
- Cordes i ancoratges per a cinturons de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
- Elements de protecció contra el risc elèctric. 
- Senyals de riscos en el treball. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Cinturó de seguretat classe B o C. 
- Guants o manyoples de goma. 
- Canyelleres de cuir que cobreixin el braç. 
- Botes de seguretat. 
- Polaines de cuir. 
- Mandil. 
- Roba de treball. 
 
 
1.4.14 Pintures i acabats (ES APLICABLE) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Les pintures s'emmagatzemaran sobre elements resistents en llocs ventilats i amb 
instal·lació d'un extintor de pols seca al costat del lloc de dipòsit. 
- No s'emmagatzemaran pintures que emanin vapors inflamables en recipients mal o 
incompletament tancats. 
- Els materials s'apilaran allunyats de buits o extrems de forjat. 
- El recinte que s'està pintant es mantindrà ventilat. 
- L'ús i manteniment dels mitjans auxiliars es realitzarà d'acord amb les indicacions del 
fabricant. 
- Els talls amb el risc de caiguda al buit disposaran de sistemes de protecció col·lectiva. 
- La il·luminació del tall serà suficient i no generarà ombres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb 
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 
- La connexió del conductor elèctric al quadre de subministrament es realitzarà amb 
clavilles mascle-femella. 
- Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora dotats de sabates contra els lliscaments 
i cadeneta de control d'obertura màxima. 
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- No es fumarà o menjarà en estades en les quals s'utilitzin pintures amb dissolvents 
orgànics o pigments tòxics. 
- Els operaris que manegin dissolvents orgànics o pigments tòxics controlaran el seu 
lavabo abans de qualsevol ingesta. 
- No es faran treballs de soldadura i oxitall pròxims a l'ús de pintures inflamables. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda d'operaris al mateix nivell.  
- Caiguda d'operaris a diferent nivell.  
- Projecció de partícules en els ulls.  
- Intoxicacions per treballs en atmosferes nocives.  
- Dermatitis per contacte amb substàncies corrosives.  
- Els derivats del trencament de les mànegues dels compressors. 
- Contactes elèctrics directes i indirectes.  
- Sobreesforços. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Apuntalament de seguretat contra bolcada de peces. 
- Cordes i ancoratges per a cinturons de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
- Elements de protecció contra el risc elèctric. 
- Senyals de riscos en el treball. 
 
 
 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. llargs. 
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable. 
- Màscara amb filtre químic específic recanviable. 
- Ulleres de seguretat. 
- Calçat de seguretat antilliscant. 
- Cinturó de seguretat tipus B o C. 
- Roba de treball. 
 
 
1.4.15 Muntatge de la instal·lació elèctrica (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- El tall romandrà net durant l'obertura i tancament de fregues. 
- La il·luminació en els talls serà suficient i no generarà ombres. 
- No s'establiran connexió els cables als quadres de subministrament utilitzant les clavilles 
mascle-femella. 
- Els talls amb el risc de caiguda al buit disposaran de mitjans de protecció col·lectiva. 
- Les eines dels instal·ladors, estaran aïllades contra els contractes amb l'energia elèctrica. 
- Cada prova de funcionament de la instal·lació elèctrica serà abans anunciada als 
operaris. 
- Abans de la connexió es farà una revisió dels diferents components de la instal·lació 
segons R.E.B.T. 
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- Qualsevol part de la instal·lació es considera sota tensió mentre no es comprovi el 
contrari amb aparell destinat a aquest efecte. 
- El tram aeri entre el quadre general de protecció i els quadres per a màquines serà tibat 
amb peces especials sobre suports. 
- Els aparells portàtils que siguin emprats seran estancs a l'aigua i estaran correctament 
aïllats. 
- Les derivacions portàtils no estaran sotmeses a tracció mecànica que origini el seu 
trencament. 
- Els llums per a enllumenat general i els seus accessoris se situaran a un mínim de 2,50m 
del sòl; les que puguin aconseguir-se amb facilitat estaran protegides amb coberta resistent. 
- Existirà una senyalització senzilla i clara, prohibint l'entrada a persones no autoritzades als 
locals on estigui instal·lat l'equip elèctric, així com el maneig d'aparells elèctrics a persones no 
designades per a això. 
- Es donaran instruccions sobre les mesures a adoptar en cas d'incendi o accident 
d'origen elèctric. 
- Se substituiran immediatament les mànegues que presentin alguna deterioració en la 
capa aïllant de protecció. 
- Complirà el vigent R.E.B.T. i les següents condicions particulars: 
 
a) Quadres elèctrics: 
 
- Els quadres de distribució elèctrica seran construïts amb materials incombustibles i 
inalterables pels agents atmosfèrics. Seran de construcció estanca a l'aigua. 
- La tapa del quadre haurà de romandre sempre tancada i s'obrirà exclusivament per 
personal competent i autoritzat per a això. 
- Les línies generals d'enllumenat i força hauran d'anar encapçalades per un disjuntor 
diferencial de 30mA de sensibilitat. 
- Es comprovarà que en accionar el botó de prova del diferencial, cosa que s'haurà de 
realitzar periòdicament. 
- El quadre general haurà d'anar proveït d'interruptor general de tall omnipolar que deixi 
l'obra sense servei, totalment aïllat en totes les seves parts actives. 
- Els quadres de distribució elèctrica hauran de tenir totes les parts metàl·liques, així com 
els envolupants metàl·lics, perfectament connectats a terra. 
- Els endolls i preses de corrent seran de material aïllant, doble aïllament, disposant 
cadascun dels pols per a la preneu de terra. 
- Tots els elements elèctrics, com a fusibles, curtcircuits, interruptors, etc., hauran de ser 
d'equip completament tancat que impossibiliti en qualsevol cas, el contacte fortuït de persones 
o coses. 
- Totes les borns de les diferents connexions hauran d'estar proveïdes de protectors 
adequats que impedeixin el seu contacte directe amb aquestes. 
- En el quadre elèctric general s'han de col·locar interruptors (un per endoll) que permetin 
deixar sense corrent els endolls en els quals es vagi a connectar maquinària de 10 o més 
imperis, de manera que sigui possible endollar la màquina sense corrent. 
- Els taulers portants de les bases d'endoll dels quadres elèctrics auxiliars, hauran de fixar-
se de manera eficaç a elements rígids de l'edificació, que impedeixin el desenganxament 
fortuït dels conductors d'alimentació així com contactes amb elements metàl·lics que puguin 
ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes. 
- L'accés al quadre elèctric haurà de mantenir-se buidat i net de materials, fang, etc. En 
previsió de facilitar qualsevol maniobra en cas d'emergència. 
 
b) Llum elèctriques portàtils: 
 
- La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb 
mànec aïllant, i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 
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- Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquestes instal·lacions no seran 
intercanviables amb altres elements iguals utilitzats en instal·lacions de voltatge superior. 
 
c) Conductors elèctrics: 
 
- Totes les màquines accionades per energia elèctrica hauran de disposar de connexió a 
terra, sent la resistència màxima permesa dels elèctrodes o planes de 5 a 10 ohms. 
- Els cables de conducció elèctrica s'empraran amb doble aïllament impermeable, i 
preferentment, de coberta exterior resistent als frecs i cops. 
- S'evitaran que discorrin pel sòl disposant-se a una altura mínima de 2,5m. sobre aquest. 
- No estaran deteriorats per a evitar zones sota tensió. 
- Les mànegues per a connectar a les preses de terra portaran a més dels fils 
d'alimentació elèctrica corresponents, un per a la connexió al pol de terra de l'endoll. 
- Les mànegues elèctriques que estiguin col·locades sobre el sòl, hauran de ser enterrades 
convenientment. Per cap motiu es podran emmagatzemar objectes metàl·lics punxants sobre 
aquestes zones que poguessin provocar la perforació de l'aïllament i descàrregues accidentals 
per aquesta causa. 
- En cas que aquestes mànegues elèctriques no puguin ser enterrades, es col·locaran de 
manera elevada o aèria. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- DURANT LA INSTAL·LACIÓ. 
 
- Caiguda d'operaris al mateix nivell.  
- Caiguda d'operaris a diferent nivell.  
- Corts i/o cops en mans.  
- Sobreesforços.  
 
- DURANT LA CONNEXIÓ I POSADA EN SERVEI. 
 
- Electrocució o cremades per mala protecció del quadre elèctric. 
- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en línies. 
- Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament. 
- Electrocució o cremades per puntejo de mecanismes de protecció. 
- Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles mascle-femella. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Manteniment periòdic de l'estat de les mànegues, preses de terra, endolls, quadres, 
distribuïdors, etc. 
- Els taulers i altres equips portàtils, alimentats per electricitat, tindran doble aïllament o 
conductor de terra i estaran connectats a quadres auxiliars amb diferencial d'alta sensibilitat. 
- Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora dotats de sabates contra els lliscaments 
i cadeneta de control d'obertura màxima. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat, dielèctric en el seu cas. 
- Botes aïllants d'electricitat (connexions). 
- Guants aïllants. 
- Cinturó de seguretat. 
- Banqueta de maniobra. 
- Catifa aïllant. 
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- Comprovadores de tensió. 
- Eines manuals amb aïllament. 
- Roba de treball. 
 
 
1.4.16 Instal·lació de sanejament i lampisteria (no procedeix) (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Els talls es mantindran nets de rebles i retallades. 
- S'apilarà l'enderroc per al seu abocament mitjançant trompes o bats emplintadas. 
- La il·luminació serà suficient i sense ombres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant mecanismes estancs amb 
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta i alimentats a 24 v. 
- Els encenedors i bufadors s'apagaran després del seu ús. 
- Es controlarà la direcció de la flama en els bufadors. 
- L'estès de coles sobre els tubs s'efectuarà en espais ventilats. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell.  
- Caigudes d'operaris a diferent nivell.  
- Corts a les mans per objectes i eines.  
- Corts als peus produïts per objectes punxants. 
- Atrapaments de mans i peus.  
- Cremades.  
- Sobreesforços.  
- Inhalació de vapors i gasos 
- Dermatitis per contacte amb coles. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb 
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Màscares de filtre químic. 
- Roba de treball. 
 
 
1.4.17 Instal·lació de climatització (no procedeix) (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Ordre i neteja en les zones de treball. 
- Utilització dels mitjans auxiliars i eines adequades i en condicions d'ús admissibles. 
- Ús de tots els mitjans de protecció personal necessaris. 
- Supervisió de l'elevació d'equips i moviment fins a la seva ubicació. 
- La il·luminació en els talls serà suficient i no generarà ombres. 
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- Els conductes a situar en altures considerables s'instal·laran des de bastides tubulars amb 
plataformes de treball d'un mínim de 60cm. d'amplària. 
- Retallat de varetes de pengi una vegada anivellats els elements que suporta. 
- Abans de l'inici de la posada en marxa s'instal·laran les proteccions de les parts mòbils, 
per a evitar el risc d ‘atrapaments. 
- Les ampolles, de gasos liquats es transportaran i romandran en els carros portabotellas. 
- La manipulació i manteniment dels equips de treball i mitjans auxiliars es realitzarà 
d'acord amb les instruccions del fabricant. 
- Els treballadors estaran dotats dels EPI’s corresponents. 
- No es connectarà ni posaran en funcionament les parts mòbils d'una màquina, sense 
abans haver apartat d'elles eines que s'estiguin utilitzant, per a evitar el risc de projecció 
d'objectes o fragments. 
- S'evitarà soldar (o utilitzar l'oxitall), amb les bombones de gasos liquats exposats al sol. 
- No realitzar la connexió elèctrica fins que estigui tot l'equip muntat. Si cal realitzar nous 
ajustos, es tallarà el corrent elèctric. 
- Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors encesos al costat de materials inflamables. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes en el mateix nivell de treball. 
- Caigudes de materials i equips per mala subjecció. 
- Atrapaments, contusions i sobre-esforços en el moviment dels equips. 
- Caigudes d'equips en el seu hissat a plantes per subjecció inadequada de la càrrega. 
- Ferides en extremitats superiors per eina o elements tallants o punxants. 
- Cremades. 
- Dermatosis per contactes amb fibres. 
- Contactes elèctrics fortuïts amb els equips en tensió o la maquinària auxiliar. 
- Cops i ferides al cap i en altres parts del cos produïdes per elements penjats i ferratges 
en suspensió. 
- Els inherents als treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Els inherents als treballs sobre cobertes. 
- Els inherents a la mena de bastides o mitjans auxiliars a utilitzar. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de buits verticals o horitzontals. 
- Baranes de vora de forjat. 
- Extracció forçada en el banc de soldadura. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Mico de treball. 
- Calçat amb capdavantera reforçada. 
- Guants de cuir per al maneig i posicionament dels aparells. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Treballs de soldadura: 

 Ulleres de soldador. 
 Elm de soldador. 
 Pantalla de soldadura de mà. 
 Mandil de cuir. 
 Canyelleres de cuir que cobreixin els braços. 
 Manyoples de cuir. 
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 Polaines de cuir. 
 
 
1.5. MITJANS AUXILIARS 
 
1.5.3. Bastides en general 
 
• Mesures Preventives 
 
- Les bastides sempre s’enriostaran per a evitar els moviments indesitjables que poden fer 
perdre l'equilibri als treballadors. 
- Abans de pujar-se a una plataforma bastida haurà de revisar-se tota la seva estructura 
per a evitar les situacions inestables (l'empresa instal·ladora haurà d'emetre el corresponent 
certificat i lliurar-lo per a la seva recepció a la direcció facultativa). 
- Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobre taulons de 
repartiment de càrregues. 
- Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, se suplementaran 
mitjançant tacs o porcions de tauló, travades entre si i rebudes al dorment de repartiment. 
- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplària i estaran fermament 
ancorades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. 
- Les plataformes de treball, independentment de l'altura, posseiran baranes perimetrals 
completes de 90 cm. d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i sòcols. 
- Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la 
realització dels treballs. 
- Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon 
aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal forma, que puguin 
apreciar-se els defectes per ús i el seu cant serà de 7 cm. com a mínim. 
- Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden 
caure sobre les persones o fer-los ensopegar i caure en caminar sobre elles. 
- Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides. L'enderroc es recollirà i es 
descarregarà de planta en planta, o bé s'abocarà a través de trompes. 
- Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les 
bastides. 
- La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior 
a 30 cm. en prevenció de caigudes. 
- Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per a evitar els 
accidents per caiguda. 
- Es prohibeix "saltar" de la plataforma bastida a l'interior de l'edifici; el pas es realitzarà 
mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte. 
- Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servei de Prevenció, 
abans de l'inici dels treballs, per a prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 
- Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mala comportament es desmuntaran 
immediatament per a la seva reparació (o substitució). 
- Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar 
sobre les bastides d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, 
epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), que puguin patir i provocar accidents a l'operari. Els resultats 
dels reconeixements es presentaran al Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obra. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes a diferent nivell (en entrar o sortir). 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Enfonsament de la bastida. 
- Enfonsament o caiguda d'objectes (taulons, eina, materials). 
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- Cops per objectes o eines. 
- Atrapaments. 
- Altres. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de polietilè (preferible amb barbuquejo). 
- Botes de seguretat (segons casos). 
- Calçat antilliscant (segons cas). 
- Cinturó de seguretat classes A i C. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a ambients plujosos. 
 
 
1.5.4. Bastides sobre cavallets 
 
• Mesures Preventives 
 
- Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. 
- Les cavallets es muntaran anivellades. 
- La bastida sobre cavallets, estarà revoltat de baranes normalitzades. 
- Els cavallets estaran formades per elements normalitzats i generaran plataformes de 
treball horitzontals en V invertida. 
- Les cavallets metàl·liques de sistema d'obertura de tancament o tisora, disposaran de 
cadenetes limitadores d'obertura màxima. 
- Les cavallets de fusta, estaran sanes, perfectament encolades i sense oscil·lacions, 
deformacions i trencaments. 
- La separació entre eixos de cavallets serà < 2,5m. 
- La plataforma sobre cavallets, tindran una ample > 60 cm. 
- La plataforma de treball quedarà ancorada a les cavallets. 
- La plataforma sobresortirà de l'extrem de les cavallets < 40 cm. 
- Sobre la plataforma de treball només es dipositarà el material necessari per a la 
realització del tall i estarà uniformement repartit. 
- Les cavallets metàl·liques que sustenten plataformes > 2 m. d'altura, s'enriostraran entre 
si, mitjançant "encreuaments de Sant Andrés". 
- Les bastides sobre cavallets als balcons, estaran protegits del risc de caiguda des 
d'altura. 
- Les plataformes sobre bastides de cavallets simples estaran situades a < 6 m. d'altura. 
- No es disposaran altres elements d'alçada sobre la bastida. 
- Els situats en vores de forjat disposaran de sistemes de protecció col·lectiva. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell.  
- Caigudes d'operaris a diferent nivell.  
- Caiguda o enfonsament de la bastida.  
- Cops i/o atrapaments de mans i peus.  
- Contactes elèctrics directes, per proximitat a línies. 
- Derivats de malalties específiques de l'operari. (Vertigen, estrès, ...) 
- Sobreesforços  
- Caiguda d'objectes des de la bastida. 
 
• Proteccions col·lectives 
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- Tindran barana i sòcol quan els treballs es realitzin a una altura superior a 2m. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat classe C en talls amb el risc de caiguda al buit. 
 
 
 
 
 
1.5.5. Bastides metàl·liques tubulars 
 
• Mesures Preventives 
 
- Només s'aixecarà un nou nivell quan s'hagin disposat tots els elements d'estabilitat en 
l'inferior. 
- Els seus elements constructius s'hissaran mitjançant sogues de cànem o eslingues 
normalitzades. 
- Es muntaran a una distància < 30 cm. del parament vertical en el qual es treballa. 
- La plataforma es consolidarà després de la seva formació mitjançant abraçadores i/o 
arriostramients corresponents. 
- Els trams de tub només s'uniran mitjançant els elements del propi sistema. 
- S'enriostraran a paraments verticals, ancorant-los als punts previstos en façanes o 
paraments. 
- La plataforma tindrà un ample > 60 cm. i es limitarà davantera, lateral i posteriorment 
per barana normalitzada. 
- El mòdul inferior disposarà de base nivelable que es atestarà clavada a dorment de 
fusta. 
- El mòdul de base que permetin el pas de vianants tindrà visera "nivell de sostre". 
- La comunicació vertical s'efectuarà mitjançant escales pertanyents al sistema. 
- Tots les components bastides hauran d'estar ben conservats, rebutjant-se els que tinguin 
defectes, cops o acusada oxidació. 
- No es disposaran bastides sobre les plataformes recolzades sobre cavallets. 
- Les càrregues s'hissaran mitjançant politges muntades sobre forques subjectes 
mitjançant dues brides a la bastida tubular. 
- Es prohibeix fer "pastes" directament sobre les plataformes. 
- Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell.  
- Caigudes d'operaris a diferent nivell.  
- Caiguda o enfonsament de la bastida.  
- Atrapaments i/o cops en mans i peus.  
- Caiguda d'objectes des de la bastida.  
- Sobreesforços.  
- Els derivats de malalties especifiques de l'operari (Vertigen, estrès, ...) 
 
• Proteccions col·lectives 
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- Baranes a 90cm. mínim que suportin 150Kg. En horitzontal. 
- Llistó intermedi. 
- Sòcol. 
- Escales interiors d'accés. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Calçat antilliscant. 
- Cinturó de seguretat classe C. 
- Guants de cuir. 
- Arnès anticaiguda. 
 
 
 
 
 
1.5.6. Bastides/Plataformes metàl·liques sobre rodes 
 
• Mesures Preventives 
 
- La plataforma es consolidarà després de la seva formació mitjançant abraçadores. 
- La plataforma tindrà una amplària > 60 cm. i disposarà de barana normalitzada en el 
seu contorn. 
- Per a garantir l'estabilitat i seguretat. h/l < 4 (h = altura de la plataforma, I = amplària 
menor de la plataforma). 
- A nivell de les rodes es muntaran dues barres en diagonal per a la seva indeformabilidad 
i estabilitat. 
- Cada dues bases muntades en altura, s'instal·larà de manera alternativa una barra 
diagonal d'estabilitat. 
- Durant l'execució de treballs, s'enriostrarà a punts forts. 
- La càrrega s'hissarà mitjançant politja muntada sobre forca subjecta mitjançant dues 
brides a la torreta. 
- No es faran pastes sobre la plataforma. 
- Els materials es repartiran uniformement sobre la plataforma. 
- L'enderroc es descendirà dins de galledes mitjançant la politja d'hissat. 
- En els canvis de posició no es transportaran persones o materials sobre les torretes. 
- Previ als treballs s'hauran instal·lat els frens antirodadura de les rodes. 
- No s'utilitzaran torretes sobre rodes, recolzades sobre soleres no fermes. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caigudes d'operaris a diferent nivell.  
- Aixafaments i/o atrapaments de mans i peus 
- Sobreesforços. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Baranes a 90cm. 
- Llistó intermedi. 
- Sòcol. 
 
• Proteccions individuals 
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- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó de seguretat classe C. 
 
 
 
1.5.6. Escala de mà (de fusta o metall) 
 
• Mesures Preventives 
 
A) Escales de fusta. 
 
- Els travessers seran d'una sola peça, sense defectes ni nusos. 
- Els esglaons estaran assemblats. 
- Es protegiran amb vernís transparent. 
 
 
B) Escales metàl·liques. 
 
- Els travessers seran d'una sola peça i sense deformacions o abonyegadures. 
- Es protegiran amb pintura antioxidant. 
- No estaran suplementades. 
 
C) Escales de tisora. 
 
- S'aplicaran les condicions dels apartats A i B. 
- En la seva articulació superior tindran topalls d'obertura i a meitat d'altura, cadeneta o 
cable de limitació d'obertura. 
- Els travessers s'obriran a la màxima obertura. 
- El treball s'efectuarà no més amunt del tercer últim esglaó. 
 
D) Normes d'ús per a qualsevol tipus: 
 
- L'altura a salvar serà < 5 m. 
- Estaran ancorades en el seu extrem superior d'accés i sobrepassaran 1 m. l'altura a 
salvar. 
- El suport inferior distarà de la projecció vertical del superior, 1/4 de la longitud entre 
suports. 
- No es transportaran pesos > 25 Kg. 
- L'ascens i descens dels operaris s'efectuarà d'un en un i mirant cap als esglaons. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda d'operaris al mateix nivell.  
- Caiguda d'operaris a diferent nivell.  
- Lliscament per suport incorrecte.  
- Bolcada lateral per suport irregular.  
- Trencament per defectes ocults. 
 
• Proteccions col·lectives 
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- Estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat i es 
recolzaran sobre superfícies fermes i horitzontals. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
 
 
1.5.7. Puntals 
 
• Mesures Preventives 
 
- S'apilaran per capes horitzontals amb clava de "peus drets" de limitació lateral. 
- Després del desencofrat els puntals s'apilaran ordenadament. 
- S'hissaran o descendiran en paquets fleixats sobre bats suspeses per eslingues. 
- Cada operari no transportarà més de 2 puntals. 
- Els puntals telescòpics es transportaran amb passadors i mordasses en posició 
d'immobilitat d'extensió. 
- Secundaran de manera perpendicular a la cara del tauló dorment. 
- Es clavaran al dorment i a la sopanda. 
- Sobre els puntals gravitaran càrregues uniformement repartides. 
- Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 
- Estaran en perfectes condicions de manteniment. 
- Els caragols sense fi estaran greixats. 
- Mancaran de deformacions en el fust. 
- Tindran en les seves extrems plaques per a suport i trava. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda d'operaris a diferent nivell durant muntatge. 
- Caiguda de puntals per incorrecta instal·lació.  
- Caiguda o bolcada de puntals en maniobres d'hissat.  
- Cops i/o atrapaments de mans.  
- Cops i/o atrapaments de peus.  
- Trencament per fatiga o mal estat del material.  
- Lliscament per falta de acuñamiento o de trava. 
- Enfonsament d'encofrats a causa de la disposició de puntals. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Les pròpies del treball específic en el qual s'emprin puntals. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
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1.6. MAQUINÀRIA D'OBRA 
 
1.6.1. Maquinària en general 
 
• Mesures Preventives 
 
- Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de carcasses 
protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte 
directe amb l'energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb 
deterioracions importants d'aquestes. 
- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina 
accionada mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament. 
- Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 
coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 
- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per 
a la seva reparació. 
- Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d'avís amb 
la llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 
- Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arranjament de màquines al personal 
no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 
- Com a precaució addicional per a evitar la posada en servei de màquines avariades o 
de funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors, o en el seu cas, s'extrauran els 
fusibles elèctrics. 
- La mateixa persona que instal·li el rètol d'avís de "MAQUINA AVARIADA", serà 
l'encarregada de retirar-ho, en prevenció de connexions o posades en servei fora de control. 
- Només el personal autoritzat serà l'encarregat de la utilització d'una determinada 
màquina o màquina-eina. 
- Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre elements 
anivellats i ferms. 
- L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en 
directriu vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades. 
- Els ganxos de pengi dels aparells d'hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases 
de descens. 
- Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, amb la finalitat d'evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 
- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega, se supliran mitjançant operaris que 
utilitzant senyals preacordadas supleixin la visió del citat treballador. 
- Es prohibeix la permanència o el treball d'operaris en zones sota la trajectòria de 
càrregues suspeses. 
- Els aparells d'hissar a emprar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, carrega punta giro per interferència. 
- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors d'altura 
i del pes a desplaçar, que automàticament tallin el subministrament elèctric al motor quan 
s'arribi al punt en el qual s'ha de detenir el gir o desplaçament de la càrrega. 
- Els cables d'hissat i sustentació a emprar en els aparells d'elevació i transports de 
càrregues en aquesta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats per als 
quals els hi instal·la. 
- La substitució de cables deteriorats s'efectuarà mitjançant mà d'obra especialitzada, 
seguint les instruccions del fabricant. 
- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant folro guardacabs 
metàl·lics, per a evitar deformacions i cisallaments. 
- Els cables emprats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s'inspeccionaran com a mínim una vegada a la setmana pel Servei de Prevenció, que prèvia 



OBRES DE RESTAURACIÓ 

EN L’ÁREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN L’ÁREA 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS 
                                                                                                                                                                 

 
 

59 
J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, E. MOLINER CANTOS  ABRIL 2022 

comunicació al Cap d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que tinguin més del 10% de fils 
trencats. 
- Els ganxos de subjecció o sustentació, seran d'acer o de ferro forjat, proveïts de "pestell 
de seguretat". 
- Es prohibeix en aquesta obra, la utilització d'enganxaments artesanals construïts a base 
de rodons doblegats. 
- Tots els aparells d'hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que poden 
suportar. 
- Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, secundats segons les normes 
del fabricant. 
- Es prohibeix en aquesta obra, l'hissat o transport de persones a l'interior de gabiots, bats, 
cubilots i assimilables. 
- Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica, estaran dotades de 
presa de terra. 
- Els carrils per a desplaçament de grues estaran limitats, a una distància d'1 m. del seu 
terme, mitjançant topalls de seguretat de final de carrera. 
- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 
- Setmanalment, el Servei de Prevenció, revisarà el bon estat del llast i contrapès de la 
grua torre, donant compte d'això al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 
- Setmanalment, pel Servei de Prevenció, es revisaran el bon estat dels cables contravents 
existents en l'obra, donant compte d'això al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 
d'obra. 
- Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs 
sota règim de vents superiors als assenyalats per a això, pel fabricant de la màquina. 
- Es verificarà la validesa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i es comprovarà que 
tots els rètols d'informació dels riscos associats a la seva utilització es troben en bon estat i situats 
en llocs visibles. 
- Quan la màquina circuli únicament per l'obra, es verificarà que el conductor té 
l'autorització, disposa de la formació específica que fixa la normativa vigent, i ha llegit el 
manual d'instruccions corresponent 
- El conductor es netejarà el calçat abans d'utilitzar l'escala d'accés a la cabina, que 
romandrà sempre neta de greix, fang, formigó i obstacles. 
- El conductor pujarà i baixarà de la màquina únicament per l'escala prevista, utilitzant 
sempre les dues mans, de cara a la màquina i mai amb materials o eines a la mà. 
- Mentre la màquina estigui en moviment, el conductor no pujarà ni baixarà d'aquesta. 
- No es transportaran persones. 
- Durant el desplaçament, el conductor no anirà dempeus ni assegut en un lloc perillós. 
- Les zones d'accés a la maquinària es mantindran netes de materials i eines 
- S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas previstes per a la maquinària en 
l'obra. 
- La maquinària ha d'estacionar-se en els llocs establerts, fora de la zona de pas dels 
treballadors. 
- La maquinària s'estacionarà amb el fre d'estacionament connectat, la palanca de 
transmissió en punt mort, el motor parat, l'interruptor de la bateria en posició de desconnexió i 
bloquejada. 
- Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de seguretat de les finestres i portes. 
- La plataforma de treball serà estable i horitzontal, amb el terreny compacte, sense 
enfonsaments ni protuberàncies. 
- En treballs en arracada, la màquina treballarà en el sentit del pendent, mai 
transversalment, i no es realitzaran girs. 
- No es baixaran els terrenys amb arracada amb el motor parat o en punt mort, sempre 
amb una marxa posada. 
- S'evitaran desplaçaments de la màquina en zones a menys de 2 m de la vora de 
l'excavació. 
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- En reiniciar una activitat després de produir-se pluges importants, es tindrà en compte 
que les condicions del terreny poden haver canviat i es comprovarà el funcionament dels frens. 
- Si la visibilitat en el treball disminueix, per circumstàncies meteorològiques adverses, per 
sota dels límits de seguretat, s'aparcarà la màquina en un lloc segur i s'esperarà fins que les 
condicions millorin. 
- S'identificaran totes les línies elèctriques, requerint la presència d'empleats de la 
companyia subministradora. 
- S'informarà la companyia subministradora en el cas que algun cable present 
desperfectes. 
- No es tocarà ni s'alterarà la posició de cap cable elèctric. 
- En treballs en zones pròximes a cables elèctrics, es comprovarà la tensió d'aquests 
cables per a identificar la distància mínima de seguretat. 
- S'avisarà a tots els conductors afectats per aquest risc. 
- Se suspendran els treballs quan les condicions meteorològiques posin en perill les 
condicions de seguretat. 
- En cas de contacte de la màquina amb un cable en tensió, el conductor no sortirà de la 
cabina si es troba dins ni s'acostarà a la màquina si es troba fora. 
- Durant les tasques d'ompliment amb combustible del dipòsit de la màquina, es 
desconnectarà el contacte i es pararà la ràdio. 
- No se soldarà ni s'aplicarà calor prop del dipòsit de combustible i s'evitarà la presència 
de draps impregnats de greix, combustible, oli o altres líquids inflamables 
- Si el conductor no disposa de suficient visibilitat, comptarà amb l'ajuda d'un operari de 
senyalització, amb qui utilitzarà un codi de comunicació conegut i predeterminat. 
- Es pararà esment al senyal lluminós i acústica de la màquina. 
- No es passarà per darrere de les màquines en moviment. 
- Es respectaran les distàncies de seguretat. 
- La màquina disposarà de seients que atenuïn les vibracions. 
 
Normes d'ús general de maquinària mòbil amb conductor: 
  
- Abans de pujar a la màquina: 
o Es comprovarà que els recorreguts de la màquina en l'obra estan definits i senyalitzats 
perfectament. 
o El conductor s'informarà sobre la possible existència de rases o buits en la zona de 
treball. 
o Es comprovarà que l'altura màxima de la màquina és l'adequada per a evitar 
interferències amb qualsevol element. 
 
- Abans d'iniciar els treballs: 
o Es verificarà l'existència d'un extintor en la màquina. 
o Es verificarà que tots els comandaments estan en punt mort. 
o Es verificarà que les indicacions dels controls són normals. 
o S'ajustarà el seient i els comandaments a la posició adequada per al conductor. 
o S'assegurarà la màxima visibilitat mitjançant la neteja dels retrovisors, parabrises i miralls. 
o La cabina estarà neta, sense restes d'oli, greix o fang i sense objectes en la zona dels 
comandaments. 
o En arrencar, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic 
d'arrencada. 
o No es començarà a treballar amb la màquina abans que l'oli aconsegueixi la 
temperatura normal de treball. 
 
- Durant el desenvolupament dels treballs: 
o El conductor utilitzarà el cinturó de seguretat. 
o Es controlarà la màquina únicament des del seient del conductor. 
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o Es comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització per a les operacions d'entrada 
als solars i de sortida dels mateixos i en treballs que impliquin maniobres complexes o perilloses. 
o Se circularà amb la llum giratòria encesa. 
o En moure la màquina, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic de 
moviment. 
o La màquina haurà d'estar dotada d'avisador acústic de marxa enrere. 
o Per a utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, es disposarà d'un sistema de mans 
lliures. 
o El conductor no pujarà a la màquina ni baixarà d'ella secundant-se sobre elements 
sortints. 
o No es realitzaran ajustos en la màquina amb el motor en marxa. 
o No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automàticament. 
o No s'utilitzarà el fre d'estacionament com a fre de servei. 
o En treballs en arracada, s'utilitzarà la marxa més curta. 
o Es mantindran tancades les portes de la cabina. 
 
- En aparcar la màquina: 
o No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 
o S'aparcarà la màquina en terreny pla i ferm, sense riscos d'enfonsaments, despreniments 
o inundacions. 
o S'immobilitzarà la màquina mitjançant calcis o mordasses. 
o No s'aparcarà la màquina en el fang ni en tolls. 
 
- En operacions de transport de la màquina: 
o Es comprovarà si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adequats. 
o Es verificarà que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina. 
o Una vegada situada la màquina en el remolc, es retirarà la clau de contacte. 
 
Normes de manteniment de caràcter general 
 
- Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua. 
 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Bolcades 
- Aixafament per bolcada de màquines 
- Enfonsaments 
- Xocs 
- Formació d'atmosferes agressives o molestes 
- Soroll 
- Explosió i incendis 
- Atropellaments 
- Xoc contra objectes immòbils 
- Caigudes a qualsevol nivell 
- Atrapaments 
- Corts 
- Cops i projeccions 
- Trepitjades sobre objectes 
- Contactes amb l'energia elèctrica 
- Exposició a agents físics. 
- Els inherents al propi lloc d'utilització 
- Els inherents al propi treball a executar 
- Altres 
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• Proteccions individuals 
 
- Casc de polietilè 
- Roba de treball 
- Botes de seguretat 
- Guants de cuir 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Faixa anti-lumbago 
- Uns altres. 
 
 
 
1.6.2. Maquinària per al moviment de terres en general  (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de 
fars de marxa cap endavant i de reculada, retrovisors en tots dos costats, pòrtic de seguretat 
antibolcada i antimpactos i un extintor. 
- Les màquines per al moviment de terres a utilitzar en aquesta obra, seran 
inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, 
direcció, llums, botzina reculada, transmissions, cadenes i pneumàtics. 
- Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de moviment de 
terres, per a evitar els riscos per atropellament. 
- Es prohibeix en aquesta obra, el transport de persones sobre les màquines per al 
moviment de terres, per a evitar els riscos de caigudes o d'atropellaments. 
- Es prohibeixen les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en 
marxa, en prevenció de riscos innecessaris. 
- S'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de 
talussos o terraplens, als quals ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de 
terres, per a evitar els riscos per caiguda de la màquina. 
- Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i 
senyals normalitzats de trànsit. 
- Es prohibeix en aquesta obra la realització de replantejos o de mesuraments en les zones 
on estan operant les màquines per al moviment de terres. Abans de procedir a les tasques 
enunciades, caldrà parar la maquinària, o allunyar-la a altres talls. 
- Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Bolcada. 
- Atropellament. 
- Atrapament. 
- Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Pols ambiental. 
- Caigudes en pujar o baixar de la màquina. 
- Altres. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de polietilè (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
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- Ulleres de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Botes de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Botes de goma o de P.V.C. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
 
 
 
 
1.6.3. Pala carregadora (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Es cuidaran els camins de circulació interna per a evitar tous i embarramientos. 
- El conductor no abandonarà la màquina amb el motor en marxa o amb la cullera 
hissada. 
- Durant el desplaçament la cullera estarà en posició baixa. 
- Els ascensos o descensos per rampes s'efectuaran utilitzant marxes curtes. 
- Se circularà sobre terrenys desiguals a velocitat lenta. 
- Es prohibeix transportar o hissar persones a l'interior de la cullera. 
- El conductor se cerciorarà que no existeix perill per als operaris situats a l'interior 
d'excavacions pròximes al 
 - lloc de treball. 
- Els “ajustos” es realitzaran amb el motor parat, i la cullera recolzada en el sòl. Si la 
maquina està avariada es 
 - suspendrà el treball. 
- Únicament accedirà l'operari autoritzat. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Atropellament d'operaris.  
- Bolcada de la màquina.  
- Enfonsament o aturament de la màquina.  
- Xoc.  
- Desplaçament descontrolat de la màquina.  
- Atrapaments i/o cremades en operacions de manteniment. 
- Caiguda per arracades o a rases.  
- Caiguda d'operaris des de la màquina.  
- Estrès.  
- Sobreesforços.  
- Soroll propi i de conjunt.  
- Vibració transmesa per la maquina a l'operari. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Protecció de cabina antibolcada o pòrtic de seguretat. 
- Les màquines estaran dotades de llums i botzina de reculada. 
- Les màquines estaran dotades d'un extintor timbrat i amb les revisions al dia. 
 
• Proteccions individuals 
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- Casc de seguretat en abandonar la cabina. 
- Portes mala sort antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir, P.V.C. o de goma. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Botes impermeables. 
 
 
 
1.6.4. Retroexcavadora (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Es cuidaran els camins de circulació interna per a evitar tous i embarramientos. 
- La cabina tindrà protecció antibolcada o pòrtic de seguretat. 
- El conductor no abandonarà la màquina amb el motor en marxa o amb la cullera 
hissada. 
- Durant el desplaçament la cullera estarà en posició baixa. 
- Els ascensos o descensos per rampes s'efectuaran utilitzant marxes curtes. 
- Se circulés sobre terrenys desiguals a velocitat lenta. 
- Es prohibeix transportar o hissar persones a l'interior de la cullera. 
- Disposarà de llums i botzina de reculada. 
- El conductor se cerciorarà que no existeix perill per als operaris situats a l'interior 
d'excavacions pròximes al lloc de treball. 
- Els “ajustos” es realitzaran amb la màquina i el motor aturats i la cullera recolzada en el 
sòl. Si la maquina està avariada se suspendrà el treball. 
- Únicament accedirà l'operari autoritzat. 
- En la zona d'abast del braç es prohibeix la realització de treballs o permanència de 
persones. 
- No s'utilitzarà amb funcions de grua. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Atropellament d'operaris.  
- Bolcada de la màquina.  
- Enfonsament o aturament de la màquina.  
- Xoc.  
- Desplaçament descontrolat de la màquina.  
- Atrapaments i/o cremades en operacions de manteniment. 
- Caiguda per arracades o a rases.  
- Caiguda d'operaris des de la màquina.  
- Estrès.  
- Sobreesforços.  
- Soroll propi i de conjunt.  
- Vibració transmesa per la maquina a l'operari. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Tots els engranatges i transmissions hauran d'estar degudament protegits. 
- Les màquines estaran dotades d'un extintor timbrat i amb les revisions al dia. 
 
• Proteccions individuals 
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- Casc de seguretat en abandonar la cabina. 
- Portes mala sort antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir, P.V.C. o goma. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Botes impermeables. 
 
 
 
 
1.6.5. Grua Torre (NO PROCEDEIX) 
 
• RISCOS DETECTABLES 
- Atrapaments. 
- Cops pel maneig d'eines i objectes pesats. 
- Corts. 
- Sobreesforços. 
- Contacte amb l'energia elèctrica. 
- Bolcada o caiguda de la grua per: 
- Xoc amb altres grues pròximes per igual nivell o per solapi, tant per les dates com per les 
contrafletxes. 
- Vessament o enfonsament de la càrrega durant el transport. 
- Contactes amb l'energia elèctrica 
- Els derivats de les interferències amb les línies de subministrament aeri d'energia 
elèctrica. 
 
• MESURES PREVENTIVES 
- El ganxo d'hissat disposarà de limitador d'ascens, per a evitar el descarrilament del carro 
de desplaçament. 
- Així mateix, estarà dotat de pestell de seguretat en perfecte ús. 
- La galleda de formigonada, tancarà hermèticament, per a evitar caigudes de material. 
- Les plataformes per a elevació de material ceràmic, disposaran d'un sòcol de 20 cm. 
col·locant-se la càrrega ben repartida, per a evitar desplaçaments. 
- Per a elevar palets, es disposaran dos eslingues simètriques per sota de la plataforma de 
fusta, no col·locant mai en el ganxo de la grua sobre el fleix de tancament del palet. 
- En cap moment s'efectuaran tirs esbiaixats de la càrrega, ni es farà més d'una maniobra 
alhora. 
- La maniobra d'elevació de la càrrega serà lenta, de manera que si el maquinista 
detectés algun defecte, dipositarà la càrrega en l'origen immediatament. 
- Abans d'utilitzar la grua, es comprovarà el correcte funcionament del gir, el 
desplaçament del carro i el descens i elevació del ganxo. 
- La ploma de la grua disposarà de cartells prou visibles, amb les càrregues permeses. 
- Tots els moviments de la grua es faran des de la botonera realitzats per persona 
competent, auxiliat pel señalista. 
- Disposarà d'un mecanisme de seguretat contra sobrecàrregues, i és recomanable, si es 
preveuen forts vents, instal·lar un aeròmetre amb senyal acústic per a 60 Km/hora., tallant 
corrent a 80 Km/Hora. 
- El descens de la part superior de la grua es farà utilitzant el dispositiu de paracaigudes, 
instal·lat en muntar la grua. 
- Si cal realitzar desplaçament per la ploma, aquesta disposarà de cable de visita. 
- En finalitzar la jornada de treball, per a eliminar danys a la grua i a l'obra, se suspendrà 
un petit pes del ganxo d'aquesta. elevant-la cap amunt, col·locant el carro prop del masteler, 
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comprovant que no es pot enganxar en girar lliurement la ploma. Es posaran a zero tots els 
comandaments de la grua, deixant-la en penell i desconnectant el corrent elèctric. 
- Es comprovarà l'existència de la certificació de la proves d'estabilitat després del 
muntatge. 
 
 
1.6.6. Muntacàrregues (NO PROCEDEIX) 
 
Muntacàrregues d'obra amb cable i tambor d'enrotllat 
 
• Mesures Preventives 
 
Abans d'iniciar els treballs: 
- Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de seguretat. 
- Es comprovarà la correcta fixació dels dispositius d'ancoratge. 
- Es comprovarà que els panells informatius disposats en el muntacàrregues estan nets i en 
bon estat. 
 
Durant el desenvolupament dels treballs: 
- No es treballarà quan la velocitat del vent sigui superior a 55 km/h. 
- No es transportaran persones. 
- No es carregarà el muntacàrregues per sobre de la seva càrrega màxima. 
- La càrrega quedarà uniformement distribuïda en la plataforma. 
- No es transportaran càrregues que sobresurtin als costats de la plataforma. 
- Se subjectaran els materials carregats en la plataforma quan puguin desplaçar-se o 
superin l'altura de la barana. 
- Si s'han d'elevar càrregues pesades, se situaran en el centre de la plataforma. 
- Les portes del muntacàrregues es mantindran tancades quan no es vagi a carregar o 
descarregar material. 
 
Normes de manteniment de caràcter específic: 
- La plataforma es mantindrà sempre neta de greix, fang, formigó i obstacles. 
 
Documentació exigible: 
- Manual d'instruccions del fabricador, almenys, en castellà. 
- Declaració CE de conformitat. 
- Còpia de l'última fulla de revisió. 
- Lliuro registre de muntatge i manteniment del muntacàrregues amb dates i direccions 
de muntatge d'aquest. 
- Contracte de lloguer en el cas que la màquina es tingués arrendada. 
- Indicacions, normes i recomanacions que estableixi el propietari o l'empresa llogatera. 
- Les empreses instal·ladores i conservadores han d'estar inscrites en el Registre Nacional 
d'Instal·ladors, Mantenidors i Certificadors d'Ascensors tant Verticals, com Inclinats o Funiculars, 
Muntacàrregues i Escales o Rampes Mecàniques. 
La màquina ha de disposar de la següent senyalització: 
- Placa d'identificació 
- Senyals de perill (atrapaments, caiguda en altura, etc.) 
- Senyals d'advertiments com ara, per exemple, el pes màxim a aixecar. 
- Marcatge CE 
 
Els requisits que s'han d'exigir a l'operador de la màquina són: 
- Tenir més de 18 anys d'edat 
- Disposar d'una formació i informació adequada als riscos derivats de la utilització de la 
màquina, i adaptada a les necessitats del treballador (com ara, per exemple, l'idioma). En 
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aquest sentit, tal com estableix l'article 5 del Reial decret 1215/1997, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, aquesta formació i informació ha de ser facilitada per l'empresari conforme al que es 
disposa en els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Autorització d'ús per part de l'empresari 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Enfonsament de l'estructura o plataforma a causa de: 
o Un deficient estat o inexistència dels finals de carrera 
o Un desgast dels elements de frenat 
o Un deficient estat dels elements d'ancoratge o de la mateixa estructura 
o El trencament dels cables o a un inadequat manteniment 
 
- Atrapaments per elements mòbils a causa d'un deficient estat o inexistència dels 
resguards de la part mecànica. 
- Contacte elèctric directe o indirecte a causa d'un deficient estat de les connexions 
elèctriques. 
- Caiguda d'objectes per un inadequat ús o manteniment de la plataforma. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Les pròpies de l'àrea de treball 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Roba de treball d'alta visibilitat 
- Ulleres de protecció amb muntura integral 
- Parell de guants contra riscos mecànics 
- Parell de guants contra riscos tèrmics 
- Màscara autofiltrante 
 
 
1.6.7. Corró vibrant tàndem autopropulsat (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això. 
- En treballs pròxims a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja 
compactat. 
- Es girarà el seient en funció del sentit de marxa. 
- Extremi les precaucions quan hagi de circular prop de rases o talussos. 
- Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
- No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment. 
- Es treballarà amb el grau de vibració adequat per a la mena de material a compactar. 
- Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a 
compactar. 
- No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre sòls gelats, sobre 
superfícies dures com el formigó o l'asfalt compactat ni en els voltants d'edificis. 
- S'evitarà pujar o baixar vorades. 
- No es treballarà en pendents superiors al 30% amb el sistema de vibració connectat ni al 
40% amb el sistema de vibració desconnectat. 
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- No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes 
de temps. 
- Ha de respectar les normes establertes en l'obra quant a la circulació, la senyalització i 
l'estacionament; respectar la velocitat en els vials de circulació de vehicles. 
- Inspeccioni el corró compactador abans de començar a treballar. 
- Mantingui la cabina neta sense acumulacions de draps impregnats de líquids 
inflamables. 
- Quan hagi de baixar o pujar de la cabina, ho farà frontalment a ella, utilitzant els 
esglaons disposats a aquest efecte; no pugi a través de les llandes ni baixi saltant. No pugi ni 
baixi amb la màquina en marxa ni carregat amb material. 
- No posi en marxa el corró compactador ni accioni els controls si no es troba en el lloc de 
l'operari. 
- No pot transportar persones amb el corró compactador 
- En començar els treballs, controli que no hi ha ningú al voltant. 
- No deixarà el vehicle en rampes pronunciades o en les proximitats de rases. 
- Disposarà del manual d'instruccions i manteniment 
- No faci reparacions amb la màquina en marxa. I no retiri els elements de protecció. 
- Per a fer reparacions o manipular qualsevol circuit, ha de fer-ho quan el motor estigui 
fred, per a evitar cremades. 
 
Conforme al que s'estableix en la legislació vigent, la documentació que ha de lliurar-se 
juntament amb la màquina és la següent: 
- Manual d'instruccions del fabricador, almenys, en castellà. 
- Declaració CE de conformitat. 
- Còpia de l'última fulla de revisió. 
- Contracte de lloguer en el cas que la màquina es tingués arrendada. 
- Indicacions, normes i recomanacions que estableixi el propietari o l'empresa llogatera. 
 
La màquina ha de disposar de la següent senyalització: 
- Placa d'identificació. 
- Senyals de perill (atrapaments, soroll, etc.). 
- Senyals d'advertiments. 
- Marcatge CE. 
 
Els requisits que s'han d'exigir a l'operador de la màquina són: 
- Tenir més de 18 anys d'edat. 
- Estar en possessió del permís de conduir per a circular per vies públiques. 
- Disposar d'una formació i informació adequada als riscos derivats de la utilització de la 
màquina, i adaptada a les necessitats del treballador (com ara, per exemple, l'idioma). En 
aquest sentit, tal com estableix l'article 5 del Reial decret 1215/1997, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, aquesta formació i informació ha de ser facilitada per l'empresari conforme al que es 
disposa en els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Autorització d'ús per part de l'empresari. 
- Tenir plena capacitat física, psíquica i sensorial, constatada mitjançant examen mèdic, 
amb certificat d'aptitud per als requeriments de la tasca. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda del conductor en pujar o baixar del corró compactador. 
- Rebre cops o quedar atrapat. 
- Projeccions de partícules quan es colpegen els objectes com a passadors, bulfones, etc. 
- Cremades en manipular el motor o altres parts del corró compactador la 
compactadora. 
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- Incendis o explosions per presència de combustible, etc. 
- Caiguda o bolcada del corró compactador per acostament excessiu a rases, terraplens 
o per inclinació excessiva del terreny. 
- Quedar atrapat en bolcar el corró compactador. 
- Sobreesforços pel fet d'adoptar males postures forçades i repetitives. 
- Atropellament de treballadors per mala visibilitat, mala planificació dels treballs o 
màquina en marxa sense control (abandó de la cabina). 
- Incendi per emmagatzemar productes inflamables en la màquina o falta de neteja. 
- Projecció de pedres, grava, als ulls o altres parts del cos. 
- Soroll 
- Vibracions 
 
Altres riscos inherents a les condicions de treball que li envolten són: 
- Caigudes a causa de superfícies mullades o humides. 
- Trepitjar materials auxiliar-se desordenats, objectes punxants. Falta d'ordre i neteja. 
- Interferències amb altres treballs. 
- Atropellament de treballadors. 
- Exposició a molta calor o molt fred (estrès tèrmic) 
- Col·lisió amb altres màquines de l'obra, per mala senyalització, error de planificació, etc. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Les pròpies de l'àrea de treball en què es trobi el corró 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Roba de protecció d'alta visibilitat 
- Ulleres de protecció amb muntura integral 
- Parell de guants contra riscos mecànics 
- Parell de guants contra riscos tèrmics 
- Màscara autofiltrante 
- Joc de taps 
- El corró compactador ha de disposar de cabina antibolcada per a protegir-li del risc de 
quedar atrapat. 
 
 
1.6.8. Dúmper autocargant 
 
• Mesures Preventives 
 
Abans d'iniciar els treballs: 
- Es verificarà que la màquina té pòrtic de seguretat antibolcada. 
- Formació de l'operador 
 
Durant el desenvolupament dels treballs: 
- Només s'utilitzaran els bolquets permesos pel fabricant. 
- No se circularà amb el bolquet aixecat. 
- No es transportaran càrregues que sobresurtin als costats de la màquina. 
- La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el bolquet. 
- En els pendents on circulin aquestes màquines, existirà una distància lliure de 70 cm a 
cada costat. 
- Instal·lar en l'equip una estructura de protecció per a cas de bolcada (ROPS) 
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- L'operador usarà un dispositiu de retenció, per exemple, cinturó de seguretat. 
- Reduir la velocitat en prendre la corba. 
- Verificar la resistència del sòl previ al pas del dúmper. 
- Ajustar la velocitat a les exigències del terreny. 
- No circular a més de 10Km/h de velocitat. 
- No circular al borda rampes o pendents. 
- Revisió diària de la pressió dels pneumàtics i del seu estat. 
- Substituir immediatament els pneumàtics deficients. 
- No sobrepassar els límits de càrrega del dúmper. 
- Eliminar del sòl els elements tallants o punyents. 
- Allunyar-se, en la mesura que sigui possible, de les zones de major desnivell o pendent. 
- Amb el vehicle carregat baixar les rampes marxa enrere, a poc a poc i evitant frenades 
brusques. 
- Col·locar topalls que impedeixin l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudent 
a la vora del desnivell, tenint en compte l'angle natural del talús 
- Dotar al dúmper d'un gir-far sobre la zona superior del pòrtic de seguretat, connectat de 
manera permanent durant la marxa. 
- L'operador usarà un clàxon en encreuaments i en entrar o sortir de recintes. 
- Es realitzarà una revisió diària i periòdica de l'estat dels frens i direcció. 
- Estudi de les zones de possible enlluernament i prevenir la seva aparició. 
- Dotar d'enllumenat al dúmper per a circular en zones mal il·luminades. 
- Revisió diària de l'enllumenat del dúmper. 
- Establir zones de circulació àmplies. 
- Delimitar, senyalitzar i mantenir lliures les zones de pas de vianants. 
- Evitar sobrecàrregues de la tremuja que dificultin la visibilitat del conductor. 
- Excepcionalment, si se sobrecarrega puntualment la tremuja, circular marxa enrere 
extremant les precaucions i fer-se acompanyar d'un operari que ajudi en la maniobra. 
- Moderar la velocitat en les zones de sòl relliscós. 
- Formar i reciclar de manera periòdica als operadors. Per a evitar l'ús per part de 
personal no autoritzat, els carretons disposaran de clau de contacte en poder de l'operador o 
responsable que s'estableixi en l'empresa. 
- Dotar al dúmper d'un sistema que impedeixi l'arrencada del motor amb una marxa 
posada. 
- Revisió diària i periòdica de l'estat dels frens i la direcció. 
- Moderar la velocitat en les zones de sòls humits. 
- Si ocasionalment s'ha de circular marxa enrere, s'extremessin les precaucions. 
- Instal·lar miralls retrovisors per a facilitar les maniobres. 
- Dotar al dúmper d'un clàxon discontinu, que s'activi amb la marxa enrere. 
- Procurar tenir sempre una bona visibilitat del camí a seguir. 
- Per a circular per rampes o pendents se seguiran les instruccions del fabricant. 
- El descens de pendents es realitzarà sempre marxa enrere i amb precaució. 
- No s'efectuaran girs en les rampes. 
- Instal·lar en l'equip una estructura de protecció contra caiguda d'objectes (FOPS). 
- Realitzar el descens de pendents marxa enrere i a velocitat reduïda. 
- Realitzar el pas per zones amb regruixos de manera diagonal i a poca velocitat. 
- Revisió diària i periòdica dels circuits, dipòsits, acoblaments de combustible i els 
elements i circuits de les bateries. 
- Dotar al dúmper d'un estrep antilliscant sobre el xassís i d'agafadors per a facilitar 
l'accés. 
- Instruir a l'operador sobre la forma segura per a l'ascens i descens del dúmper. 
- El seient de l'operador estarà dotat de suspensió i serà anatòmic i regulable en altura i 
horitzontalment. 
- Instruir al treballador perquè ajusti el seient abans d'iniciar el treball 
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- El seient de l'operador estarà dotat de suspensió i serà anatòmic i regulable en altura i 
horitzontalment.  
- Instruir al treballador perquè ajusti el seient abans d'iniciar el treball. En la mesura que 
sigui possible, les zones de circulació de vehicles seran el més regular possible. 
- Avaluar segons criteris i exigències del RD. 286/2006 
- Limitar el temps d'exposició a les necessitats resultants de l'avaluació 
- Ús de protectors auditius d'atenuació calculada i ajustada als resultats de l'avaluació. 
 
Normes de manteniment de caràcter específic: 
- Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
- Es verificarà l'absència de corts en els pneumàtics. 
 
Han de complir amb els requisits normatius vigents, que impliquen: 
- Declaració CE de conformitat amb els requisits de seguretat i salut elaborada pel 
fabricant. 
- Portar de manera visible el marcatge CE. 
- Manual d'instruccions en castellà. 
 
Els fabricats amb anterioritat a aquestes normes, tindran: 
- Certificat d'Adequació a les exigències del RD 1215/1997. 
- Qualsevol modificació en aquest, portarà un dels següents requisits: certificat 
d'adequació/posada en conformitat… 
 
Si el dúmper circula per vies públiques, complirà a més, amb les exigències de la legislació 
vigent a cada moment, en matèria de Trànsit i Seguretat Viària. 
 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Bolcada: atrapament de l'operador o persona de l'entorn sota el dúmper. 
- Xocs i atrapaments. 
- Caiguda de materials sobre l'operador o persones en el seu entorn. 
- Incendi i explosió del dúmper. 
- Caiguda del personal en pujar o baixar del dúmper: contusions múltiples. 
- Exposició a vibracions de cos complet en la utilització: lumbàlgies i traumatismes 
vertebrals. 
- Exposició al soroll: hipoacúsia. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Les pròpies de l'àrea de treball en què es trobi el dúmper. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Roba de protecció d'alta visibilitat 
- Ulleres de protecció amb muntura integral 
- Parell de guants contra riscos mecànics 
- Parell de guants contra riscos tèrmics 
- Màscara autofiltrante 
- Joc de taps 
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1.6.9. Camió basculant 
 
• Mesures Preventives 
 
- Estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació. 
- La caixa es baixarà després d'efectuada la descàrrega i abans d'emprendre la marxa. 
- L'entrada i sortida a l'obra es realitzarà auxiliat pels senyals d'un operari. 
- La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això. 
- El material quedarà uniformement distribuït en el camió. 
- Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de manera sòlida i 
segura. 
- Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament. 
- No se circularà amb el bolquet aixecat. 
- Abans d'aixecar el bolquet, es comprovarà l'absència d'obstacles aeris i de treballadors 
en el lloc de descàrrega, i s'anunciarà la maniobra amb un senyal acústic. 
- Respectar les normes establertes en l'obra respecte a la circulació, la senyalització i 
l'estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de vehicles. 
- En les operacions de càrrega, el conductor estarà fora de la cabina a una distància 
prudencial de la banyera. 
- No es pot carregar el camió basculant per sobre de la càrrega màxima marcada pel 
fabricant, per a prevenir riscos de sobrecàrrega. 
- En les operacions d'abocament, ha de bascular sempre amb el vehicle parat, frenat, en 
posició horitzontal i amb el cap tractor i el remolc alineats. 
- Durant les operacions d'abocament, ha de calçar totes les rodes per a evitar relliscades 
o moviments per la fallada dels frens, controlant que no hi hagi operaris a prop. 
- Ha de disposar de topalls a una distància segura prop de les rases o talussos per a evitar 
la caiguda del camió en acostar-se excessivament o en cas que es produeixi un despreniment 
de terres. 
- Ha de comprovar el bon funcionament de la portalada i no circular amb la caixa 
aixecada. 
- Quan hagi de baixar o pujar de la cabina ho farà frontalment a aquesta, utilitzant els 
esglaons disposats a aquest efecte, no pujarà a través de les llandes ni baixarà saltant. 
- No deixarà el vehicle en rampes pronunciades o en les proximitats de les rases. 
- Evitarà circular per zones que superin un pendent aproximat del 20%. 
- Quan circuli en pendent, ha d'anar amb una marxa posada i mai en punt mort. 
- El camió basculant ha de disposar de senyalització acústica de marxa enrere. 
- Després de circular per llocs amb aigua, comprovarà el bon funcionament dels frens. 
- Disposarà de Manual d'Instruccions i Manteniment. 
- El manteniment i les intervencions en el motor es duran a terme per personal 
especialista, que tindran en compte les projeccions de líquids a altes temperatures, possibles 
incendis per líquids inflamables o quedar atrapats en la manipulació de motors en marxa o 
parts en moviment. 
- No han d'haver-hi draps impregnats amb greix o altres materials inflamables dins de la 
cabina, ha de netejar les restes d'oli o de combustible i ha de controlar que no hi hagi 
acumulació de materials inflamables. 
 
Normes de manteniment de caràcter específic: 
- Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
- Es verificarà l'absència de corts en els pneumàtics. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
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- Atropellaments d'operaris.  
- Xocs en maniobres.  
- Bolcada i enfonsaments.  
- Bolcada del camió basculant per acostament excessiu a rases, terraplens, etc. 
- Caiguda del conductor.  
- Caiguda d'objectes sobre el conductor en les operacions de bolcada o neteja. 
- Cops i atrapaments 
- Cremades durant el manteniment. 
- Sobreesforços per males postures forçades o repetitives, males condicions dels camins 
d'accés a la zona d'abocament o apilament. 
 
Altres riscos inherents a les condicions de treball que li envolten són: 
- Caigudes a causa de superfícies mullades o humides. 
- Trepitjar materials auxiliar-se desordenats, objectes punxants. Falta d'ordre i neteja. 
- Interferències amb altres treballs. 
- Atropellament de treballadors 
- Col·lisió amb altres màquines de l'obra. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Les pròpies de l'àrea de treball en què es trobi el camió. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Roba de protecció d'alta visibilitat 
- Ulleres de protecció amb muntura integral 
- Parell de guants contra riscos mecànics 
- Parell de guants contra riscos tèrmics 
- Màscara autofiltrante 
- Faixa lumbar 
- Joc de taps 
 
 
1.6.10. Camió grua 
 
• Mesures Preventives 
 
- Han d'utilitzar-se els camions grua que disposin de marcatge CE, declaració de 
conformitat i manual d'instruccions o que s'hagin sotmès a posada en conformitat d'acord amb 
el que especifica l'RD 1215/97. 
- Es recomana que el camió grua estigui dotat d'avisador lluminós de tipus rotatori o flaix. 
- Ha d'estar dotat de senyal acústic de marxa enrere. 
- Quan la màquina circuli per l'obra, és necessari comprovar que la persona que la 
condueix té l'autorització, disposa de la formació i de la informació específiques de PRL que fixa 
l'Art. 5 del RD 1215/97, o l'Art. 156 del Conveni Col·lectiu General del sector de la Construcció i 
ha llegit el manual d'instruccions corresponent. 
- Verificar que es manté al dia la ITV, Inspecció Tècnica de Vehicles. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per un especialista en 
prevenció dels riscos. 
- Abans de realitzar les maniobres de càrrega s'instal·laran falques inmovilitzadores en les 
quatre rodes i els gats estabilitzadors. 
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- Els ganxos de pengi estaran dotats de pestells de seguretat. 
- El gruista tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si no fos possible, les 
maniobres seran dirigides per un señalista. 
- Assegurar la màxima visibilitat del camió grua netejant els retrovisors, parabrises i miralls. 
- Verificar que la cabina estigui neta, sense restes d'objectes descontrolats, oli, grassa o 
fang. 
- El conductor ha de netejar-se el calçat abans d'utilitzar l'escala d'accés a la cabina. 
- Pujar i baixar del camió únicament per l'escala prevista pel fabricant. Per a pujar i baixar 
per l'escala, cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre de cara al camió grua. 
- Comprovar que tots els rètols d'informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en 
llocs visibles. 
- Verificar l'existència d'un extintor en el camió. 
- El camió grua ha d'instal·lar-se en terreny compacte. 
- Prohibir la utilització de la grua com a element de transport de persones. 
- Prohibir la utilització de la grua per a accedir a les diferents plantes. 
- Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 
- El conductor de camió grua ha de respectar les normes establertes en l'obra respecte a 
la circulació, la senyalització i l'estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de 
vehicles. Ha de conèixer l'estat de l'obra: si hi ha rases obertes, terraplens, traçat de cables, etc. 
- Abans de començar a carregar, ha de col·locar falques en totes les rodes per a evitar 
que rellisqui i ha de comprovar el bon funcionament de tots els moviments de la ploma. 
- Quan hagi de baixar o pujar de la cabina ho farà frontalment a aquesta, utilitzant els 
esglaons disposats a aquest efecte; no pujarà a través de les llandes, ni baixarà saltant. 
- Ha d'utilitzar els controls amb suavitat, tenint en compte els efectes de la inèrcia, amb la 
finalitat que els moviments d'elevació, translació i gir es facin sense sacsejades. 
- Les càrregues suspeses es guiaran amb cordes per a la ubicació de la càrrega en el lloc 
adequat. 
- No ha d'utilitzar la grua per a arrencar objectes fixos. 
- Durant el moviment de les càrregues, haurà de veure en tot moment la càrrega, si no és 
així, disposarà d'un señalista. 
- El conductor del camió grua ha d'evitar que la càrrega sobrevoli persones. 
- La grua no pot transportar persones. No es poden fer proves de càrrega amb persones. 
- Mentre hi hagi càrrega penjada del ganxo, no s'ha de deixar la grua sola. 
- Controlar que no hi hagi línies elèctriques en el recorregut de la ploma per a evitar 
electrocucions. 
- Disposarà de Manual d'Instruccions i Manteniment. 
- Per a evitar l'aproximació excessiva del camió prop de talussos o rases i evitar bolcades i 
despreniments, se senyalitzarà la zona i el camió grua no s'acostarà a menys de dos metres. 
- No ha de permetre l'accés, la manipulació ni la conducció del camió grua a persones 
no autoritzades. 
- El manteniment i les intervencions en el motor es duran a terme per personal 
especialista, que tindran en compte les projeccions de líquids a altes temperatures, possibles 
incendis per líquids inflamables o quedar atrapats en la manipulació de motors en marxa o 
parts en moviment. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
Els riscos als quals està sotmès un conductor de camió grua són: 
 
- Caigudes en pujar i baixar de la cabina 
- Rebre cops o quedar atrapat per la bolcada del camió grua. 
- Rebre cops o quedar atrapat amb la càrrega. 
- Rebre cops o quedar atrapat amb les parts mòbils de la màquina. 
- Electrocució pel contacte de la càrrega amb línies aèries elèctriques. 
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- Sobreesforços per males postures forçades o repetitives. 
- Atropellament de treballadors. 
 
Altres riscos inherents a les condicions de treball que li envolten són: 
 
- Caigudes a causa de superfícies mullades o humides. 
- Trepitjar materials auxiliar-se desordenats, objectes punxants. Falta d'ordre i neteja. 
- Interferències amb altres treballs. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- S'instal·laran senyals de perill obres, abalisament i direcció obligatòria per a l'orientació 
dels vehicles automòbils als quals la ubicació de la màquina desviï del seu normal recorregut. 
- Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que tots els dispositius responen correctament 
i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Roba de protecció d'alta visibilitat 
- Ulleres de protecció amb muntura integral 
- Parell de guants contra riscos mecànics 
- Parell de guants contra riscos tèrmics 
- Màscara autofiltrante 
- Faixa lumbar 
- Joc de taps 
 
 
 
1.6.11. Camió formigonera (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- Les rampes d'accés als talls no superaran el pendent del 20% en previsió de 
embussaments o bolcades 
- La neteja de la cuba i canalons s'efectuarà en llocs assenyalats per a tal labor. 
- La posada en estació i els moviments del vehicle durant les operacions d'abocament 
seran dirigits per un señalista. 
- Les operacions d'abocament al llarg de corts en el terreny s'efectuaran sense que les 
rodes sobrepassin la línia blanca de seguretat traçada a 2m. de la vora. 
- Es comunicarà qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més 
immediat. 
- Es mantindrà la màquina neta de greix i oli, i especialment els accessos a aquesta. 
- Abans de maniobrar s'assegurarà que la zona de treball està buidada. 
- Es desconnectarà el cortacorrent i es llevarà la clau de contacte en finalitzar la jornada. 
- Es compliran les instruccions de manteniment. 
- El personal encarregat de la conducció de la maquinària serà especialista en el maneig 
d'aquesta. 
- Se circularà sempre a velocitat moderada respectant en tot moment la senyalització 
existent. 
- En l'arrencada inicial es comprovarà sempre l'eficàcia dels sistemes de frenat i direcció. 
- Es farà sonar la botzina abans d'iniciar la marxa. 
- Quan circuli marxa enrere s'avisarà acústicament. 
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- S'evitaran els camins i punts d'abocament en els quals pugui perillar l'estabilitat del 
camió. 
- Amb la cuba en moviment s e romandrà fora de la zona de contacte d'aquesta. 
- Davant una parada d'emergència en arracada, a més d'accionar els frens, se situaran 
les rodes davanteres o posteriors contra talús. 
- Després d'un recorregut per aigua o fang es comprovarà l'eficàcia dels frens. 
- S'ancorarà degudament els canalons abans d'iniciar la marxa. 
- No es netejarà la formigonera amb aigua en les proximitats d'una línia elèctrica. 
- No s'efectuaran reparacions amb la màquina en marxa. 
- Es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega de combustible. 
- El conductor de camió formigonera ha de respectar les normes establertes en l'obra 
respecte a la circulació, la senyalització i l'estacionament; respectar la velocitat i els vials de 
circulació de vehicles. 
- No s'ha de permetre l'accés al camió formigonera a persones no autoritzades. 
- Durant les operacions d'abocament, es calçaran totes les rodes per a evitar relliscades o 
moviments provocats per la fallada dels frens. 
- Quan l'abocament es faci en pous o rases, es controlarà que el canal no colpegi als 
operaris que treballen en el seu interior. 
- Ha de disposar de topalls a uns dos metres de distància quan es trobi prop de les rases, 
per a evitar la caiguda del camió en acostar-se excessivament o en cas de produir-se un 
despreniment de terres i haurà de realitzar l'estacionament en posició transversal a la rasa. 
- Abans d'emprendre la marxa es comprovarà que el canal estigui recollit. 
- Les operacions de marxa enrere i acostament a les rases estaran dirigides per un 
señalista. 
- Quan s'hagi de baixar o pujar de la cabina es farà frontalment a aquesta, utilitzant els 
esglaons. No pujarà a través de les llandes, ni baixarà saltant. 
- No deixarà el vehicle en rampes pronunciades o en les proximitats de rases. 
- Evitarà les zones d'accés o circulació que es facin per zones que superin un pendent 
aproximat del 20%. 
- S'establiran camins separats d'accés per a maquinària i persones perfectament 
senyalitzats. 
- El conductor disposarà del Manual d'Instruccions i Manteniment. 
- La neteja de la cisterna i els canals es realitzaran en els llocs destinats a aquesta funció. 
- L'accés a la sitja es realitzarà per l'escala d'accés incorporada al camió. 
- Després de circular per llocs amb aigua, comprovarà el bon funcionament dels frens. 
- Disposarà d'un extintor a l'interior de la cabina. 
- El manteniment i les intervencions en el motor, es duran a terme per personal format per 
a això, preveient les projeccions de líquids a altes temperatures, el perill d'incendi per líquids 
inflamables o de quedar atrapat per la manipulació de motors en marxa o parts en moviment 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Atropellaments de persones 
- Atrapaments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge dels canalons. 
- Caiguda de persones. 
- Caiguda d'objectes sobre el conductor durant les operacions d'abocament o de 
neteja. 
- Cops pel maneig dels canalons o pel cubilot del formigó. 
- Sobreesforços. 
- Col·lisió amb altres màquines. 
- Bolcada del camió. 
- Màquina en marxa anés de control. 
- Els derivats del contacte amb el formigó. 
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• Proteccions col·lectives 
 
- Cobertes de part mòbils. 
- Baranes en plataformes, si n'hi hagués. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Roba de protecció d'alta visibilitat 
- Ulleres de protecció amb muntura integral durant l'abocament del formigó 
- Parell de guants impermeables per a la manipulació del canal 
- Faixa lumbar 
- Joc de taps 
 
 
 
1.6.12. Formigonera elèctrica 
 
• Mesures Preventives 
 
- L'alimentació serà aèria o enterrada a través de quadre elèctric auxiliar amb presa de 
terra. 
- Se situarà a una distància > 2 m. de qualsevol extrem de forjat o excavació. 
- Els òrgans mòbils estaran protegits mitjançant carcassa. 
- Les parts metàl·liques estaran connectades a terra. 
- La botonera de comandament elèctric serà d'accionament estanc. 
- Les operacions de neteja s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica. 
- Les operacions de manteniment es realitzaran per personal especialitzat. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Atrapaments i/o cops en mans per les peces mòbils en tasques de manteniment. 
- Caigudes al mateix nivell.  
- Contactes elèctrics directes i indirectes.  
- Sobreesforços.  
- Ambient pulvígeno.  
- Contaminació acústica.  
- Dermatosis per contacte amb formigó.  
- Partícules estranyes en els ulls. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Tots els elements metàl·lics de la formigonera estaran connectats a un conductor de 
protecció associat a un interruptor diferencial de 30mA o 300mA. En aquest últim cas, la 
resistència a terra serà inferior a 80 ohms. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antipols. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Calçat de seguretat de goma. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
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- Roba de treball. 
- Protector acústic. 
 
 
1.6.13. Taula de serra circular 
 
• Mesures Preventives 
 
- Tindrà carcassa de cobriment del disc, ganivet divisor del tall, espentador de la peça a 
tallar i guia, carcassa de protecció de la transmissió, interruptor d'estanc i presa de terra. 
- El manteniment serà realitzat per personal especialitzat. 
- L'alimentació elèctrica es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, amb clavilles 
estanques a través del quadre elèctric de distribució. 
- No se situarà sobre llocs entollats ni a distàncies < 2 m. d'extrems de forjats o excavació. 
- Es netejarà la taula i el seu entorn de productes procedents del tall, les restes 
s'evacuaran amb bats emplintadas o trompes d'abocament. 
- Abans de posar la màquina en servei es comprovarà la connexió a terra, i l'estanquitat 
de l'interruptor. 
- No es retirarà la protecció del disc de tall i es comprovarà el seu estat i correcte 
muntatge. 
- El tall s'efectuarà, si pot ser, a la intempèrie o en local ventilat i amb una màscara. 
- El material ceràmic estarà mullat, abans de tallar. 
 
 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Corts i/o atrapaments de mans.  
- Cops en mans i peus.  
- Projecció de partícules als ulls.  
- Emissió de pols o serradures .  
- Contacte elèctrics directes i indirectes.  
- Sobreesforços.  
- Contaminació acústica.  
- Trencament del disc. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Instal·lació elèctrica correctament executada amb mànegues d'alimentació en bon 
estat. 
- Posada a terra de la màquina associada a un interruptor diferencial de 30mA o 300mA. 
En aquest últim cas, la resistència a terra serà inferior a 80 ohms. 
- Incorporar a la màquina un interruptor de tall de corrent en lloc fàcilment accessible i 
còmode i que l'operari no hagi de passar el braç per sobre del disc en connectar-la o parar-la. 
- El disc portarà carcassa protectora i resguards que impedeixin els atrapaments d'òrgans 
mòbils. 
- Extintor manual de pols química antibrasa al costat del lloc de treball. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 
- Botes de seguretat. 
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- Guants de cuir (preferible molt ajustats). 
- Roba de treball. 
- Per a corts en via humida: 

 Guants de goma o de P.V.C. (preferible molt ajustats). 
 Vestit impermeable. 
 Polaines impermeables. 
 Mandil impermeable. 
 Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 

 
 
1.6.14. Vibrador  (NO PROCEDEIX) 
 
• Mesures Preventives 
 
- El vibrat es realitzarà sobre posició estable. 
- Tindrà les seves parts mòbils protegides. 
- Es procedirà a la seva neteja després de l'ús. 
- Tindrà manteniment i comprovació d'ús periòdics. 
- No s'iniciaran els treballs de vibrat sense comprovació prèvia de les proteccions 
col·lectives. 
- Vibrador elèctric: 
- El cable i endoll d'alimentació estaran protegits. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda d'operaris al mateix nivell.  
- Caiguda d'operaris a diferent nivell 
- Sobreesforços.  
- Contactes elèctrics directes i indirectes.  
- Esquitxades en ulls i pell.  
- Vibracions.  
- Contaminació acústica 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Estaran protegits a contactes elèctrics indirectes mitjançant doble aïllament. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Botes de goma. 
- Guants de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protector antivibratori. 
- Protector acústic. 
- Roba de treball. 
 
 
 
1.6.15. Soldadura per arc elèctric 
 
• Mesures Preventives 
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- En tot moment els talls estaran nets i ordenats en prevenció d'ensopegades i trepitjades 
sobre objectes punxants. 
- Se suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en 
prevenció del risc elèctric. 
- Els portaelèctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en 
material aïllant de l'electricitat. 
- Es prohibeix expressament la utilització en aquesta obra de portaelèctrodes deteriorats, 
en prevenció del risc elèctric. 
- El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 
- A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurarà la següent llista de 
mesures preventives; del vaig rebre es donarà compte a la Direcció Facultativa o Prefectura 
d'Obra: 
 
Normes de prevenció d'accidents per als soldadors: 
 
- Les radiacions de l'arc voltaic amb pernicioses per a la seva salut. Protegeixi's amb l'elm 
de soldar o la pantalla de mà sempre que soldi. 
- No miri directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir-li lesions greus en 
els ulls. 
- No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les esquiles de pellofa despresa, 
poden produir-li greus lesions en els ulls. 
- No toqui les peces recentment soldades; encara que li sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir-li cremades serioses. 
- Soldi sempre en lloc ben ventilat, evitarà intoxicacions i asfíxia. 
- Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones a l'entorn de la vertical 
del seu lloc de treball. Els evitarà cremades fortuïtes. 
- No deixi la pinça directament en el sòl o sobre la perfilería. Dipositi-la sobre un 
portapinzas evitarà accidents. 
- Demani que li indiquin com és el lloc més adequat per a tendir el cablejat del grup, 
evitarà ensopegades i caigudes. 
- No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector de clemas. Evitarà el risc 
d'electrocució. 
- Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la 
soldadura. 
- No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè "salti" el 
disjuntor diferencial. Avisi al Servei de Prevenció perquè es revisi l'avaria. Esperi al fet que li 
reparin el grup o bé utilitzi un altre. 
- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de 
consideració (esmorzar o menjar, o desplaçament a un altre lloc). 
- Comprovi abans de connectar-les al seu grup, que les mànegues elèctriques estan 
empalmades mitjançant connexions estanques d'intempèrie. Eviti les connexions directes 
protegides a base de cinta aïllant. 
- No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada 
seriosament. Sol·liciti les hi canviïn, evitarà accidents. Si ha d'empalmar les mànegues, protegeixi 
l'entroncament mitjançant "folro termoretràctils". 
- Triï l'elèctrode adequat per al cordó a executar. 
- Cerciori's que estiguin ben aïllades les pinces portaelèctrodes i els borns de connexió. 
- Utilitzi aquelles peces de protecció personal que se li recomanin, encara que li semblin 
incòmodes o poc pràctiques. Consideri que només es pretén que vostè no sofreixi accidents. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda des d'altura. 
- Caigudes al mateix nivell. 
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- Atrapaments entre objectes. 
- Aixafament de mans per objectes pesats. 
- Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic. 
- Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 
- Cremades. 
- Contacte amb l'energia elèctrica. 
- Projecció de partícules. 
- Altres. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de polietilè per a desplaçaments per l'obra. 
- Elm de soldador (trenco + careta de protecció). 
- Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
- Ulleres de seguretat per a protecció de radiacions per arc voltaic (especialment 
l'ajudant). 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Maniguets de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Cinturó de seguretat classe A i C. 
 
 
1.6.16. Soldadura oxiacetilènica - oxitall 
 
• Mesures Preventives 
 
- El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles o bombones de gasos liquats, 
s'efectuarà segons les següents condicions: 
 
- Estaran les vàlvules de tall protegides pel corresponent casquet protector. 
- No es barrejaran ampolles de gasos diferents. 
- Es transportaran sobre bats engabiades en posició vertical i lligades, per a evitar 
bolcades durant el transport. 
- Els punts 1, 2 i 3 es compliran tant per a bombones o ampolles plenes com per a 
bombones buides. 
 
- El trasllat i ubicació per a ús de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà mitjançant 
carros portabotellas de seguretat. 
- En aquesta obra, es prohibeix apilar o mantenir les ampolles de gasos liquats al sol. 
- Es prohibeix en aquesta obra, la utilització d'ampolles o bombones de gasos liquats en 
posició horitzontal o en angle menor 45°. 
- Es prohibeix en aquesta obra l'abandó abans o després de la seva utilització de les 
ampolles o bombones de gasos liquats. 
- Les ampolles de gasos liquats s'apilaran separades (oxigen, acetilè, butà, propà), amb 
distribució expressa de llocs d'emmagatzematge per a les ja esgotades i les plenes. 
- Els encenedors per a soldadura mitjançant gasos liquats, en aquesta obra estaran 
dotats de vàlvules antiretrocés de flama, en prevenció del risc d'explosió. Aquestes vàlvules 
s'instal·laran en totes dues conduccions i tant a la sortida de les ampolles, com a l'entrada del 
bufador. 
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- A tots els operaris de soldadura oxiacetilènica o d'oxitall se'ls lliurarà el següent 
document de prevenció donant compte del lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució d'obra. 
 
Normes de prevenció d'accidents per a la soldadura oxiacetilènica i l'oxitall. 
 
- Utilitzi sempre carros portabotellas, farà el treball amb major seguretat i comoditat. 
- Eviti que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura. Eliminarà possibilitats 
d'accidents. 
- Per incòmodes que puguin semblar-li les peces de protecció personal, estan ideades 
per a conservar la seva salut. Utilitzi totes aquelles que el Servei de Prevenció li recomani. Evitarà 
lesions. 
- No inclini les ampolles d'acetilè per a esgotar-les, és perillós. 
- No utilitzi les ampolles d'oxigen tombades, és perillós si cauen i roden de manera 
descontrolada. 
- Abans d'encendre l'encenedor, comprovi que estan correctament fetes les connexions 
de les mànegues, evitarà accidents. 
- Abans d'encendre l'encenedor, comprovi que estan instal·lades les vàlvules antiretrocés, 
evitarà possibles explosions. 
- Si desitja comprovar que en les mànegues no hi ha fugides, submergeixi-les sota pressió 
en un recipient amb aigua; les bombolles li delataran la fugida. Si és així, demani que li 
subministrin mànegues noves sense fugides. 
- No abandoni el carro portabotellas en el tall si ha d'absentar-se. Tancament el pas de 
gas i porti'l a un lloc segur, evitarà córrer riscos a la resta dels treballadors. 
- Obri sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de l'ampolla. Si utilitza un altre tipus 
d'eina pot inutilitzar la vàlvula d'obertura o tancament, amb el que en cas d'emergència no 
podrà controlar la situació. 
- No permeti que hi hagi focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. Evitarà possibles 
explosions. 
- No dipositi l'encenedor en el sòl. Sol·liciti que li subministrin un "portaencenedors" al Servei 
de Prevenció. 
- Estudiï o demani que li indiquin com és la trajectòria més adequada i segura perquè 
vostè botiga la mànega. Evitarà accidents, consideri sempre que un company, pugui 
ensopegar i caure per culpa de les mànegues. 
- Una ens sí les mànegues de tots dos gasos mitjançant cinta adhesiva. Les manejarà amb 
major seguretat i comoditat. 
- No utilitzi mànegues d'igual color per a gasos diferents. En cas d'emergència, la 
diferència de coloració l'ajudarà a controlar la situació. 
- No utilitzi acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure: per poc que li 
sembli que contenen, serà suficient perquè es produeixi reacció química i es formi un compost 
explosiu. El acetilur de coure. 
- Si deu mitjançant l'encenedor desprendre pintura, demani que li dotin de màscara 
protectora i asseguri's que li donen els filtres específics químics, per als compostos de la pintura 
que va vostè a cremar. No corri riscos innecessaris. 
- Si ha de soldar sobre elements pintats, o tallar-los, procuri fer-ho a l'aire lliure o en un 
local ben ventilat. No permeti que els gasos despresos puguin intoxicar-li. 
- Demani que li subministrin rodets on recollir les mànegues una vegada utilitzades; farà el 
treball de forma més còmode i ordenada i evitarà accidents. 
- No fumi quan estigui soldant o tallant, ni tampoc quan manipuli els encenedors i 
ampolles. No fumi en el magatzem de les ampolles. No el dubti, el que vostè i els altres no fumin 
en les situacions i llocs citats, evitarà la possibilitat de greus accidents i els seus pulmons li ho 
agrairan. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
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- Caiguda des d'altura. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Atrapaments entre objectes. 
- Aixafaments de mans i/o peus per objectes pesats. 
- Cremades. 
- Explosió (reculada de flama). 
- Incendi. 
- Ferides en els ulls per cossos estranys. 
- Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 
- Altres. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de polietilè per a desplaçaments per l'obra. 
- Elm de soldador (trenco + careta de protecció). 
- Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Maniguets de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Cinturó de seguretat classe A i C. 
 
 
 
 
1.6.17. Eines elèctriques 
 
• Mesures Preventives 
 
- Estaran protegides a contactes elèctrics indirectes mitjançant doble aïllament. 
- Les no protegides elèctricament mitjançant doble aïllament, tindran les seves carcasses 
de protecció connectades a la xarxa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadre elèctric general. 
- En ambients humits l'alimentació per a les màquines-eines no protegides amb doble 
aïllament, es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
- Els motors de cada aparell estaran protegits per carcassa i resguards. 
- Les transmissions mòbils estaran protegides per bastidor suporti de malla metàl·lica, que 
impedeixi atrapaments. 
- Les màquines en situació d'avaria o de semiavaria es lliuraran per a la seva reparació. 
- Les màquines-eines amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant carcassa 
antiprojeccions. 
- Seran utilitzades només per personal autoritzat. 
- Estaran marcades amb anagrama CE. 
- Seguir les instruccions de l'ús de l'equip de treball. 
- Prohibit explícitament l'ús de maquinària modificada. 
- No anul·lar cap dispositiu i sistema de seguretat de l'equip. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Corts i/o cops en mans.  
- Cremades.  
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- Projecció de fragments.  
- Contacte elèctrics directes i indirectes.  
- Vibracions.  
- Contaminació acústica. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o de P.V.C. 
- Botes de seguretat de goma o P.V.C. 
- Portes mala sort antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable. 
- Protector antivibratori. 
 
 
1.6.18. Eines manuals 
 
• Mesures Preventives 
 
- S'utilitzaran per a aquelles tasques per a les quals han estat concebudes. 
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no es trobin en bon estat de 
conservació. 
- Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
- Es col·locaran en portaeines o prestatges adequats. 
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls. 
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin 
d'utilitzar. 
- Les eines tallants o punxants es protegiran quan no són utilitzades. 
- Les destinades a treballs elèctrics estaran protegides mitjançant aïllament elèctric 
adequat. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Cops i/o corts a les mans.  
- Cops i/o corts als peus.  
- Projecció de partícules. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir o P.V.C. 
- Roba de treball. 
- Ulleres contra projecció de partícules. 
- Cinturons de seguretat. 
 
 
 
1.7. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
1.7.1. Tanques de tancament 
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• Mesures Preventives 
 
- Els suports tindran la secció necessària per a formar un conjunt estable. 
- L'encast dels suports serà tal que impedeixi la bolcada del conjunt. 
- La unió malla-suport es realitzarà per soldadura o per filferro trenat a distàncies < 50 cm. 
- La malla es mantindrà neta, sense oxido superficial, ni perdudes en la secció útil del 
filferro. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Enfonsament per falta de rigidesa o encast dels peus drets. 
- Despreniments de la malla de suport.  
- Trencament o doblegat de la malla.  
- Atrapament en mans i/o peus.  
- Corts i ferides punxants. 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- La protecció dels fronts de façanes de la parcel·la es realitzarà mitjançant tanques 
autònomes de limitació i protecció. Aquestes tanques reuniran les següents característiques: 

 Tindran 2 m. d'altura. 
 Disposaran de porta d'accés per a vehicles de 4’5 m. d'amplària i porta independent 

d'accés de personal. 
 La tanca es realitzarà a base de peus de fusta o metàl·lics i malla electrosoldada 

metàl·lica electrosoldado. 
 Haurà de mantenir-se fins a la conclusió de l'obra o la seva substitució del tancament o 

clos definitiu. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
 
1.7.2. Baranes 
 
• Mesures Preventives 
 
- Tindran 90 cm. d'altura amb passamans, travesser intermedi i sòcol. 
- El suport no estarà oxidat, deformat o amb pèrdues de secció. 
- Les mordasses d'ancoratge del suport estaran en bon estat, greixades i permetran un 
bon estrenyi. 
- Es comprovarà l'ancoratge del suport i l'estabilitat del conjunt. 
- Els suports se situaran a distàncies < 2,5 m. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Caiguda d'operaris al buit en el muntatge o desmuntatge. 
- Enfonsament del conjunt per falta de rigidesa o malament estrenyi del suport. 
- Enfonsament del conjunt per mal estat del suport. 
- Ús de fusta inadequada 
- Atrapament en mans i/o peus durant muntatge. 
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• Proteccions col·lectives 
 
- La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral en les plantes ja 
desencofrades, per les obertures en façanes o pel costat lliure de les escales d'accés es 
realitzarà mitjançant la col·locació de baranes, que hauran de complir les següents 
característiques: 

 Seran de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estaran formades per una barra horitzontal, 
llistó intermedi i sòcol de 15 cm. d'altura. 

 Seran capaços de resistir una càrrega de 150 Kg. per metre lineal. 
 La disposició i subjecció de la mateixa al forjat es realitzarà segons el que es disposa en 

plans. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Cinturó de seguretat tipus B o C. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
 
 
 
1.7.3. Viseres de protecció per accés a l'obra 
 
• Mesures Preventives 
 
- Els suports de la visera, tant en el sòl com en el forjat, es faran sobre dorments de fusta, 
perfectament anivellats. 
- Els puntals metàl·lics estaran sempre perfectament verticals i aplomats. 
- Els taulons que formen la visera de protecció es col·locaran de manera que es 
garanteixi la seva immobilitat o lliscament, formant una superfície perfectament quallada. 
 
• Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
 
- Enfonsament de la visera per mal aplomat dels puntals. 
- Enfonsament de l'estructura metàl·lica per falta de rigidesa de les unions dels suports. 
- Caiguda d'objectes a través de la visera per deficient quallat. 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat antilliscants. 
- Roba de treball. 
 
 
1.7.4. Xarxes 
 
• Anàlisis i avaluació inicial de riscos 
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- Caiguda des d'altura per embranzida de la forca durant les fases de recepció i 
muntatge, per caiguda del casc, per sobre-esforços en enfilar les forques en les omegues per 
error o incompliment de les normes de seguretat durant la recepció i muntatge. 
- Trepitjades sobre materials solts 
 
 
 
1.8. RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS 
 
A continuació s'enumeren una sèrie de riscos, cap d'ells evitable, que solen succeir durant tot el 
procés constructiu; es posarà especial atenció tant sobre aquests com sobre els que apareixen 
en cadascuna de les fases, sense que cadascuna de les relacions puguin entendre's com a 
limitatives: 
 
- Caigudes d'operaris al mateix nivell. 
- Caigudes d'operaris a diferent nivell. 
- Caigudes d'objectes sobre operaris. 
- Caigudes d'objectes sobre tercers. 
- Xocs o cops contra objectes. 
- Els riscos ocasionats per treballar en condicions climàtiques desfavorables, com ara 
pluges, altes o baixes temperatures, etc. 
- Treballs en condicions d'humitat 
- Contactes directes i indirectes amb l'energia elèctrica, principalment per anul·lar les 
preses de terra de la maquinària elèctrica o per connexions perilloses (entroncaments directes 
amb cable nu, entroncaments amb cinta aïllant simple, cables lacerats o trencats). 
- Cossos estranys en els ulls. 
- Sobreesforços i distensions per treballar en postures incòmodes o forçades durant llarg 
temps o per continu trasllat de material. 
- Trepitjar sobre elements punxants. 
- Atrapament de la roba de treball amb maquinària, per tractar-se de roba inadequada, 
molt folgada... 
- Els propis de la maquinària i mitjans auxiliars a muntar. 
- Explosions i incendis. 
- Soroll ambiental i puntual. 
- Cops, erosions i corts per maneig d'objectes diversos, fins i tot eines (material ceràmic, 
capdavanters; per cop de mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades 
desemboquillats sota pressió; per trepitjades sobre objectes punxeguts o amb arestes vives). 
- Contacte de la pell amb substàncies agressives. 
- Els derivats dels treballs en ambients pulverulents, principalment afeccions de les vies 
respiratòries (neumoconiosis), partícules en ulls i oïdes. 
- Els riscos causa de tercers per entrar en l'obra sense permís, en particular en les hores en 
les quals els treballadors no estan produint. 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
- Ordre i neteja de les vies de circulació de l'obra. 
- Ordre i neteja dels llocs de treball. 
- Recobriment, o distància de seguretat (1m) a línies elèctriques de B.T. 
- Il·luminació adequada i suficient (Enllumenat d'obra). 
- No romandre en el radi d'acció de les màquines. 
- Posada a terra en quadres, masses i màquines sense doble aïllament. 
- Senyalització de l'obra. (senyals i cartells). 
- Cintes de senyalització i abalisament a 10m. de distància. 
- Clos del perímetre complet de l'obra, resistent i d'altura > 2m. 
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- Marquesines rígides sobre accessos a l'obra. 
- Pantalla inclinada rígida sobre voreres, vies de circulació o edificis confrontants. 
- Extintor de pols seca d'eficàcia 21A-113B. 
- Evacuació d'enderrocs. 
- Escales auxiliars degudament assenyalades i subjectes, sobrepassant 1m. l'altura que es 
desitja pujar. 
- Informació específica. 
- Cursos i xerrades de formació. 
- Grua parada i en posició penell. 
- Vehicles amb avisador sonor de maniobra marxa enrere. 
- Es restringirà l'accés a l'obra, quedant prohibit a tota persona aliena. Es confeccionarà 
un llistat de les persones, determinant a què empresa pertanyen i l'activitat que desenvolupa. 
- Es disposarà en obra dels manuals de la maquinaria petita i pesada, per a tenir 
coneixement de l'adequat ús i manteniment d'aquestes, així com de les prescripcions que pot 
formular el fabricant a prop del seu producte. 
 
Equips de protecció individual: 
 
- Cascos de seguretat. 
- Calçat protector de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Roba impermeable. 
- Protecció auditiva. 
- Ulleres de seguretat. 
- Màscares de protecció. 
- Cinturons de protecció del tronc. 
 
 
1.9. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS 
 
L'apartat 6 de l'article 5 del Reial decret 1627/1997, estableix que en Estudi de Seguretat i Salut 
es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu moment, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. En aquest 
context, es contempla en aquest apartat la realització, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, dels treballs d'entreteniment, conservació i manteniment, durant el procés d'explotació i 
de la vida útil de l'edifici objecte d'aquest Estudi, eliminant els possibles riscos en aquests. 
 
• Tipus de treballs  
 
- Neteja i manteniment de falsos sostres, cels rasos, lluminàries i altres elements situats a 
una altura considerable.  
- Neteja i repintat de façanes, patis, mitgeres i els seus components: fusteries, baranes, 
canalons, canonades, etc.  
- Neteja i manteniment de cobertes, desguassos i les instal·lacions tècniques que es trobin 
en elles. 
- Neteja, manteniment i conservació d'instal·lacions, plataforma salvaescales i altres 
equips elèctrics sense reglamentar. 
 
• Riscos 
 
- Caigudes al mateix nivell  
- Caigudes d'altura per buits horitzontals  
- Caigudes per buits en tancaments  
- Caigudes per relliscades  
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- Afeccions químiques per productes de neteja  
- Afeccions químiques per líquids de maquinària  
- Contactes elèctrics directes i indirectes  
- Explosió de combustibles  
- Incendi per combustibles 
- Incendi per deterioració de sistemes elèctrics  
- Incendi per acumulació de deixalles perilloses  
- Impactes per trencaments i despreniments  
- Toxicitat per productes emmagatzemats  
- Vibracions d'origen intern i extern  
- Contaminació per soroll 
 
• Proteccions col·lectives 
 
- Ganxos de servei per a fixacions  
- en façana i coberta  
- Baranes en cobertes planes  
- Grues mòbils amb cistella per a neteja de façanes  
- Ganxos en mènsula-pescants  
- Passarel·les de neteja 
- Bastimentades 
- Elements d'accés a coberta  
- Les proteccions pròpies de cada tipus de treball 
 
• Proteccions individuals 
 
- Casc homologat i certificat  
- Bufó de treball  
- Cinturó o arnès de seguretat  
- Calçat homologat segons treballo  
- Guants apropiats  
- Ulleres de seguretat  
- Les EPIs adequades a cada tipus de treball 
 
• Normes bàsiques de seguretat: 
 
Treballs en locals interiors: 
 
- Es ventilaran adequada per als treballs de manteniment  
- Es mantindrà l'ordre i neteja en els talls de treball  
- La il·luminació no serà inferior a 100 lux mesurats a 2 m del sòl  
- Il·luminació portàtil amb portalàmpades estanc, pispo aïllant i reixeta protectora  
- Per a la connexió de cables s'utilitzaran clavilles mascle-femella  
- Escales de mà tipus tisora amb sabates antilliscants i cadeneta d'obertura  
- S'instal·laran les proteccions de seguretat abans d'efectuar treballs en altura  
- Els enderrocs s'abocaran en el conducte previst fins al contenidor  
- En finalitzar la jornada laboral es recollirà tota l'eina manual utilitzada  
- Es prohibirà l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables  
- Es prohibirà abandonar els encenedors i bufadors encesos  
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura  
- Les bastides a utilitzar seguiran les prescripcions fixades en aquest Estudi 
 
Treballs en cobertes: 
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- S'establiran camins de circulació de 60 cm d'amplària en zones no trepitjables  
- Els recipients per a transportar materials de segellament s'ompliran al 50%  
- Els apilaments de material es repartiran en coberta evitant les sobrecàrregues puntuals  
- anivellats i lligats durant l'hissat  
- En tot moment es mantindrà la coberta neta i lliure d'obstacles  
- Es recolliran immediatament els plàstics, cartons i fleixos dels paquets 
 
Treballs en tancaments i façanes: 
 
- Per a la neteja i conservació s'utilitzaran bastides tubulars  
- Els buits en tancaments romandran constantment protegits  
- Estaran prou il·luminades les zones de treball i els seus accessos  
- Els enderrocs de les zones de treball es retiraran periòdicament  
- S'usaran plataformes volades per a introduir materials amb grua en les plantes  
- Es prohibirà balancejar les càrregues suspeses per a introduir-les en les plantes  
- El material ceràmic s'hissarà a les plantes amb l'embolcall de plàstic del fabricant  
- El maó solt s'hissarà apilat a l'interior de plataformes d'hissar emplintadas  
- La ceràmica paletitzada es governarà amb caps amarrats a la base de la plataforma  
- Es prohibirà concentrar les càrregues de maó sobre obertures  
- L'apilament de palets es realitzarà repartit i pròxim als pilars  
- Els enderrocs i rebles s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament  
- Es prohibirà llançar rebles per les obertures de façana o buits interiors  
- Es prohibirà treballar al costat de paraments aixecats abans de transcorregudes 48 h  
- En balcons i terrasses s'instal·laran proteccions abans de muntar les cavallets 
 
Treballs en instal·lacions: 
 
- Es disposarà de pla amb les màquines instal·lades i dels seus manuals  
- En instal·lacions elèctriques:  
- S'acurarà l'ordre i la neteja de l'obra  
- La il·luminació no serà inferior a 100 lux mesurats a 2 m del sòl  
- Il·luminació portàtil amb portalàmpades estanc, pispo aïllant i reixeta protectora  
- Per a la connexió de cables s'utilitzaran clavilles mascle-femella  
- Escales de mà tipus tisora amb sabates antilliscants i cadeneta d'obertura  
- Es prohibirà utilitzar escales de mà per a formació de bastides de cavallets  
- S'instal·laran les proteccions de seguretat abans d'efectuar treballs en altura  
- Les eines a utilitzar estaran protegides amb material aïllant contra contactes  
- Les proves de funcionament s'anunciaran a tot el personal abans d'iniciar-se  
- Es revisaran tots els elements abans de l'entrada en càrrega de la instal·lació  
- En instal·lacions de lampisteria:  
- Es mantindran nets de rebles i retallades els llocs de treball  
- Es netejarà conforme s'avanci, apilant l'enderroc per al seu abocament per trompes  
- La il·luminació no serà inferior a 100 lux mesurats a 2 m del sòl  
- Il·luminació portàtil amb portalàmpades estanc, pispo aïllant i reixeta de protecció  
- Es prohibirà l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables  
- Es prohibirà abandonar els encenedors i bufadors encesos  
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura  
- Les ampolles de gasos liquats es transportaran i mantindran en carros portabotellas  
- S'evitaran soldadures o oxitall amb les ampolles o bombones exposades al sol  
- Treballs en equips elèctrics sense reglamentar:  
- Es disposarà d'interruptors de seguretat que interrompin el pas de corrent  
- S'interromprà el pas del corrent per a la seva manipulació 
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1.10. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Donada la naturalesa heterogènia del material emmagatzemat en obra, es passa a detallar els 
riscos i mitjans preventius previstos: 
 
• Riscos: 
- Magatzematge de material combustible. 
- Realització de focs o fogueres en obra. 
- Tenir dipòsits de combustibles en obra. 
- Acumulació d'embalatges o similars. 
- Crear espurnes per soldadura o bufador. 
- Espurnes d'origen elèctric. 
- Incendi de maquinària. 
 
• Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
- Repartir els apilaments de material combustible, evitant l'apilament massiu, alternant 
amb materials no combustibles. 
- Disposar d'extintors distribuïts per l'obra podent ser aquests del tipus extintor de pols 
polivalent ABC 6Kg eficàcia 21A-113B, totalment instal·lat. 
- Prohibició de fer fogueres o qualsevol tipus de foc en obres, sigui com sigui el motiu de la 
seva encesa. 
- Triar ubicació de dipòsits de combustibles, lluny de les zones de treball, senyalitzant la 
seva presència i protegint-ho del sol directe. 
- Retirada sistemàtica d'embalatge o material de rebuig susceptible de cremar. 
- Vies d'evacuació sempre buidades. 
- Buidar els talls on es facin treballs de soldadura o amb bufador en presència de material 
combustible. 
- Disposar de dispositius magnetotèrmics, realitzar les connexions elèctriques mitjançant 
clavilles o dispositius homologats. 
- Formació i informació del personal. 
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Aquest document, juntament amb el Plec de condicions, els Plans i el Pressupost constitueixen 
l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte referit 
 
 
 
 
 
 
 
 

València, abril de 2022 
 
 
 
 
 

 
Julián ESTEBAN CHAPAPRÍA       Mª Elisa MOLINER CANTOS 

Dr. Arquitecto       Arquitecto 
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2. PLEC DE CONDICIONS 
 
 

2.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

2.1.1 Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) 
de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
a)   Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial 
i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b)    Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes 
Tecnològiques  de  l’Edificació  publicades  pel  ‘‘Ministerio  de  la  Vivienda’‘  i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c)    La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
2.1.2 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu 
defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria:      Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 

 
Plec:              De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies 
de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir 
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en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les 
màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

 
 
 

Plànols:         On  es  desenvolupen  els  gràfics  i  esquemes  necessaris  per  la  
millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

 
Amidaments:            De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball 

que hagin estat definits o projectats. 
 

Pressupost:    Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 
2.1.3 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sòcio-tècniques 
on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 

 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de 
Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a 
criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les 
unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

 
2.2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
1.   Evitar els riscos. 
2.   Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3.   Combatre els riscos en el seu origen. 
4.   Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut. 

5.   Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6.   Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7.   Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i 
la influència dels factors ambientals al treball. 

8.  Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

9.   Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 

2.2.1 Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o  
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les 
obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 
de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant 
al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 
prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat 
i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
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14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix 
al Promotor de les seves responsabilitats. 

 
15. Gestionar  “l’Avís  Previ” davant  l'Administració  Laboral  i obtenir  les  preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 
 

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 
en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
2.2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut,   qualsevol   persona   física   legalment   habilitada   pels   seus   coneixements 
específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la 

finalitat  de  planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines   o 
fases de treball. 

18.     Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar  la  Seguretat  i  Salut  a  les  diferents  fases  de  concepció,  estudi  i 
elaboració del projecte d'obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al 
seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1.       Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball. 

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de  
Prevenció  de  Riscos  Laborals  (L.31/1995  de  8  de  novembre)  durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en 

compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones 
de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi 
de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 

efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La  informació  i  coordinació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i 

treballadors autònoms. 
j) Les  interaccions  i  incompatibilitats  amb  qualsevol  tipus  de  treball  o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3.       Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4.       Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar  les  accions  i  funcions  de  control  de  l'aplicació  correcta  dels 
mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 
la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes,  Subcontractistes,  treballadors 
autònoms i treballadors. 

 

2.2.3. Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 
Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa  mitjançant  projectes  parcials  o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
7.   Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase  de  Projecte  per  integrar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres. 

8.  Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 

 
2.2.4. Director d'Obra 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics,  urbanístics  i  mediambientals,  de  conformitat  amb  el  Projecte  que  el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 

 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
9.   Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
i la Senyalització, d’acord amb el   Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
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Salut Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

13. Subscriure  l’Acta  de  Replanteig  o  començament  de  l’obra,  confrontant 
prèviament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  l’existència  prèvia  de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’incidències 

17. Elaborar  i  subscriure  conjuntament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb 
els visats que foren perceptius. 

 
2.2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 

 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 

de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i 
a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat 
laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i 
Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir   acreditació   empresarial   i   la   solvència   i   capacitació   tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut. 

20.       Designar   al   Cap   d’Obra   que   assumirà   la   representació   tècnica   del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva 
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
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22.       Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
del’obra dins dels límits establerts en el contracte. 

23.       Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat   i   Salut   del   Contractista   i   presentar-los   a   l’aprovació   del 
Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k)    Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 

en   compte,   si   s'escau,   les   obligacions   que   fan   referència   a   la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció  de  Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el  R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m)   Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 

n) Atendre  les  indicacions i  complir  les  instruccions  del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, 
als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31.  El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren   a   l’obra   han   establert   entre   ells   els   medis   necessaris   de 
coordinació. 

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran    de    les    seves    responsabilitats    als    Contractistes    i    al 
Subcontractistes. 

33. El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, 
els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció  Facultativa.  El  Director  Tècnic  podrà  exercir  simultàniament  el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà   l'esmentada funció a altre tècnic, 
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Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

35. El  representant  del  Contractista  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 
i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a 
l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del  
personal  propi  com  subcontractat,  així  com  de  facilitar  les  mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació 
del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal 
dels   treballadors,   càlcul   i   dimensions   dels   Sistemes   de   Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes,   característiques   de   les   escales   i   estabilitat   dels   esglaons   i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels 
llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 
de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de  les  
companyies  subministradores,  així  com  qualsevol  altre  mesura  de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i 
els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General 
de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut   l'emplaçament   del   terreny,   les   comunicacions,   accessos, 
afectació  de  serveis,  característiques  del  terreny,  mides  de  seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el 
seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 
pugui   ocasionar   a   tercers,   tant   per   omissió   com   per   negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor,   Director   Tècnic,   Cap   d'Obra,   Encarregat,   Supervisor   de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 
dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
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42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

43. També  serà  responsabilitat  del  Contractista, el  tancament  perimetral  del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

45. El   Contractista   i/o   Subcontractistes   tenen   absolutament   prohibit   l'ús 
d'explosius  sense  autorització  escrita  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per  operaris  especialitzats  i  posseïdors  del  carnet  de  grua  torre, del  títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, 
sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i  competent  a  càrrec  del 
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat 
per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per 
RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 
formació emès per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim 
de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del 
paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 
 
 
 

2.2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

50.     Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació 
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d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada 
que s'hagi establert. 

53.     Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir  i  utilitzar  els  equips  de  protecció  individual,  segons  preveu  el  R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa 
a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
o)   La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 

a   les   prescripcions   de   seguretat   i   salut,   equivalents   i   pròpies,   dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 
seus treballadors. 

p)  Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra,   han   d'utilitzar   equipament   de   protecció   individual   apropiat,   i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de 
protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 
l'entorn del treball. 

 
2.2.7. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte  aliè,  amb  subjecció  a  un  contracte  laboral,  i  que  assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 

en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el   fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort,  previstes  especialment  pel  personal  d’obra,  suficients,  adequades  i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

 

 
2.3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 
2.3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
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Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 

 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec  de  Condicions Facultatives  i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
70. Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i 
corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 

 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 
qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 
els  assumptes,  notificant   la  seva  resolució  al   Contractista.  Qualsevol  treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 
pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions,  discrepàncies  o  contradiccions,  això,  no  tan  sols  no  l’eximeix  de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 
cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 
2.3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
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El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la 
seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 
podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 
 

2.3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 

 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,   adjuntarà, com a mínim, els 
plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 
-   Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

-   Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

-   Acotat del perímetre del solar. 
-   Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
-   Edificacions veïnes existents. 
-   Servituds. 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes 
en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 
-   Tancament del solar. 
-   Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
-   Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
-   Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
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- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

-   Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 

cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba 
d’extracció de 
fluids. 

- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 
Plànols   en   planta   i   seccions   d’instal·lació   de   Sistemes   de   Protecció 
Col·lectiva. 
() Representació cronològica per fases d’execució. 

 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 

fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(). 
() Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació  i  replanteig  del  conjunt  de  forques  metàl·liques  i  xarxes  de 
seguretat.(). 
() En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (). 

() En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (). 
() En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
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travessers d’escales (). 
() Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació  i  replanteig  de  baranes  de  seguretat  en  perímetre  i  buit  de 
travessers d’escales. 

- Protecció  en  previsió  de  caigudes  de  persones  o  objectes  des  de  buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en 
el cèrcol perimetral (). 
() Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta  d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
 

−  Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
−  Escales provisionals. 
−  Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
−  Abalisament i senyalització de zones de pas. 
−  Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
−  Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 
−  Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol  o  plànols  de  distribució  d’elements  de  seguretat  per  a  l’ús  i 
manteniment posterior de l’obra executada (). 

 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes  lliscants  sobre  carrils  per  a  manteniment  de  paraments 

verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes  en  voladís  i  moll  de  descàrrega  escamotejables  per  a 

introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes  perimetrals  escamotejables  per  a  treballs  de  manteniment  en 

cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 

() Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. () Tant 

sols per a obres complexes o especials. 
 

Altres. 
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2.3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de    la    Direcció    d’Obra    o    Direcció    Facultativa,    Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 

 
2.3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 

 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 
les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 

 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament  mitjançant  contracte. Cap  modificació  verbal  als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual  vinculant  en  matèria  de  Seguretat.  El  Contractista  no  es  agent  o 
representant  legal  del  Promotor,  pel  que  aquest  no  serà  responsable  de  cap 
manera  de  les  obligacions  o  responsabilitats  en  què  incorri  o  assumeixi  el 
Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria 
de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència 
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de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten   en   relació   amb   la   preparació   i   adjudicació   del   Contracte   i,   en 
conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós- 
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

 
2.4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del   Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte 
la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 
A  títol  orientatiu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta  una  relació  de  
normativa aplicable.  El  Contractista,  no  obstant,  afegirà  al  llistat  general  de  
la  normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que 
no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 
 
 

2.4.1. Textos generals 
 
 

− Convenis col·lectius. 
 

− “Reglamento  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  en  la  industria  de  
la construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto 
de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 
modificacions  “Orden  22  de  marzo  de  1972  (BOE  31  de  marzo  de  
1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio 
de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo 
de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 
(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 
664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de 
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 
(BOE 5 de abril de 2003)”. 

 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto 
de 1978)”.  Modificada  per  “R.D.  2821/1981  de  27  de  noviembre  (BOE  
1  de diciembre de 1981)”. 

 

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. 
R.D. 2001/1983  de  28  de  julio  (BOE  29  de  julio  de  1983)”.  Modificada  per  
“R.D. 2403/1985  (BOE  30  de  diciembre  de  1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  
7  de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 



OBRES DE RESTAURACIÓ 

EN L’ÁREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN L’ÁREA 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS 
                                                                                                                                                                 

 
 

110 

J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, E. MOLINER CANTOS  ABRIL 2022 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo 
de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio 
un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 
1986)“. 

 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  
16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de 
junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad 
(número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 
1990)”. 

 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 
de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio 
(BOE 
21 de junio de 2001)”. 

 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 
de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero 
(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 
1997 (BOE 
24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat 
per 
“R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 
29 de mayo de 2006)”. 

 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
R.D. 

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat 
per 
“Orden  TAS/2947/2007  (BOE  11  de  octubre  de  2007)”  i  modificat  per  
“R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”. 

 

− “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  
los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  
7 de agosto de 1997)”. 

 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. R.D.   1389/1997 de 5 de 
septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 

 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
R.D. 

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per 
“R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo 
de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
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− Ordre  de  12  de  gener  de  1998,  per  la  qual  s’aprova  el  model  de  
Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 
las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 
febrero de 1999)”. 

 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 
6 de noviembre de 1999)”. 

 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 
26 de julio de 
2001)”. 

 

− “Ley 54/2003, de  12 de  diciembre, de  reforma  del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de 
los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 

 

− Decret  399/2004,  de  5  d’octubre  de  2004,  pel  qual  es  crea  el  registre  
de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit   de les comunicacions de designació de delegats i 
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  parte  de  los  
trabajadores  de  los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego”. 

 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español (BOE 
113 de 12 de mayo)”. 

 

− “Real  Decreto  604/2006,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  modifican  el  
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
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Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

 

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”. 
 

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”. 

 

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 08 de maig de 2008). 

 

− “Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  
el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 
2.4.2. Condicions ambientals 

 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per 
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 
1985). 

 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 
de febrero de 1991)”. 

 

− “Real   Decreto   664/1997,   de   12   de   mayo,   sobre   la   protección   de   
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 

− “Real   Decreto   665/1997,   de   12   de   mayo,   sobre   la   protección   de   
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Real  Decreto  1124/2000  (BOE  de  17  de  junio  de  2000)”  i  “Real  
Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 
524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
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− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 
noviembre de2003)”.  Desenvolupada  per  “Real  Decreto  1513/2005  (BOE  
de  17  de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de 
octubre 2007)”. 

 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

 

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre 
de 2007)”. 

 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 
2.4.3. Incendis 

 
 

− Ordenances municipals. 
 

− “Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
(BOE de 
14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 
agosto de 1999)”. 

 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 
37 de 12 de febrero”. 

 
2.4.4. Instal·lacions elèctriques 

 
 

− “Reglamento  de  líneas  aéreas  de  alta  tensión.  R.D.  3151/1968  de  28  
de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de 
marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 
(BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” 
(BOE de 12 de 

  
 

− 

agosto de 1978)”. 
 

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
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 compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  30  de 
novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 
27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret  329/2001,  de  4  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

 técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja   tensión:   ITC-BT-09   Instalaciones   de   alumbrado   exterior   e   ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
  

2.4.5. 
 

Equ 
 

ips i maquinària 

  
− 

 
“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para 
la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 − “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per 
“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb 

  efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 
de octubre de 2008)”. 

 − “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 
de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 − “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 
8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per 
“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 − “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 
de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas 
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 
mayo de 1988)”. 
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− “Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  dictan  
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 
56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

 

− “Resolución  de  3  abril  de  1997,  de  la  Dirección  General  de  Tecnología  
y Seguridad  Industrial  por  la  que  se  autoriza  la  instalación  de  ascensores  
sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 

− “Real  Decreto  488/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de 
mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 

− “Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo  (BOE  de  7  de  agosto  de  1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  (BOE de  30  de septiembre  de  1997)”. 
Complementat  per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

 

− “Resolución  de  10  de  septiembre  de  1998,  de  la  Dirección  General  
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real 
decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización  y  homologación  de  productos  industriales  
(BOE  de  2  de diciembre de 2000)”. 

 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”. 

 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 
 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: 
“Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden 
de 
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31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de 
noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de 
marzo de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)”. 

 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 
(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores 
con máquina  en  foso.  Resolución  de  10  de  septiembre  de  1998  (BOE  
25  de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores 
sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo 
de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP)”. 

 
2.4.6. Equips de protecció individual 

 
− “Comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  

de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 
27 de mayo de 
2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de 
abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 
1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE 
de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de 
septiembre de 
2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 
de 
2001)”. 

 

− “Real  Decreto  159/1995, de  3  de  febrero  ,  por  el  que  se  modifica  el  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual”. 

 

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación 
de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección 
respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 
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conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
 
 
 

2.4.7. Senyalització 
 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
(BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 

−          Normes  sobre  senyalització  d’obres  en  carreteres.  “Instrucción  8.3.  IC  
del 

MOPU”. 
 

2.4.8. Diversos 
 
 

− “Orden  de  20  de  marzo  de  1986  por  la  que  se  aprueban  
determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los 
capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 
29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio 
de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 

 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de 
los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 
1986)”. 

 

− “Real  Decreto  230/1998,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  
el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per 
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada 
per la “Resolución de 
24  de  agosto  de  2005  (BOE  de  13  de  septiembre  de  2005)”,  
“Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 
11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones 
para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 
6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y 
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se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 
diciembre de 
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General 
del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 

−          Convenis col·lectius. 
 

 
2.5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
2.5.1. Criteris d'aplicació 

 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost 
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements 
o operacions de difícil previsió. 

 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels  
nivells  de  protecció  continguts  en  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut.  A  aquests 
efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 

 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels  organismes  especialitzats.  Aquest 
criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

 
2.5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció,  es  precisa  l'establiment  d’un  criteri  respecte  a  la  certificació  de  les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra. 

 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra. 

 
2.5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat  i  Salut  del  Contractista,  es  mantindrà  durant  la  totalitat  de  l’execució 
material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com 
a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en 
el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
2.5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 

 
1.-      MOLT LLEU              :         3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.-      LLEU                         :       20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.-      GREU                       :       75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.-      MOLT GREU            :       75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.-      GRAVÍSSIM             :    Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 

 
2.6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
2.6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en 
el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 

 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 
•   Tècniques analítiques de seguretat 

 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents.- 

 
-         Inspeccions de seguretat. 
-        Anàlisi de treball. 
-        Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
-        Anàlisi del entorn de treball. 

 
 

Posteriors als accidents.- 
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-        Notificació d'accidents. 
-        Registre d'accidents 
−       Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
•   Tècniques operatives de seguretat. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc 

 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana 
o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla 
de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 

 
-         Sistemes de Seguretat 
-         Proteccions col·lectives i Resguards 
-        Manteniment Preventiu 
-        Proteccions Personals 
-        Normes 
-        Senyalització 

 
El Factor Humà: 

 
-        Test de Selecció prelaboral del personal. 
-        Reconeixements Mèdics prelaborals. 
-        Formació 
-        Aprenentatge 
-        Propaganda 
-        Acció de grup 
-        Disciplina 
-        Incentius 

 
2.6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva. 
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 
2.6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 

de Seguretat i Salut 
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El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de 
la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 

 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment   de   les   proteccions   de   seguretat,   amb   indicació   de   la   seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 
2.6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, 
el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de 
treball. 

 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 

 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
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-        Higiene i Prevenció al treball. 
-        Medicina preventiva dels treballadors. 
-        Assistència Mèdica. 
-        Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
-        Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
-        Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 
2.6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres  
assistencials  que  correspongui  que  a  més  a  més  serà  l’encarregat  del control 
de la dotació de la farmaciola. 

 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 
del  Contractista,  amb  l'assessorament  del  seu  Servei  de  Prevenció  (propi  o 
concertat). 

 
2.6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del 
seu treball. 

 
 

 
2.7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

2.7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

•   Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en 
el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
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El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

− Un  conjunt  de  màquines  que  estiguin  disposades  i  siguin  accionades  per  
a funcionar solidàriament. 

−       Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que 
es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 
sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
•   Característiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol 
altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les 
normes UNE que li siguin d’aplicació.  Portaran  a més  a  més, una  placa  de  
material  durador  i  fixada  amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com 
a mínim, les següents dades: 

 
−       Nom del fabricant. 
−       Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
−       Tipus i número de fabricació. 
−       Potència en Kw. 
−       Contrasenya   d’homologació   CE   i   certificat   de   seguretat   d’ús   

d’entitat acreditada, si procedeix. 
 

2.7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
•   Elecció d’un Equip 

 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 

 
•   Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
Equips de treball’‘: 

 

 
•   Emmagatzematge i manteniment 

 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
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− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

−          L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat,  lliurament  i  rebut,  per  un  responsable  tècnic,  delegat  per 
l’usuari. 

 
2.7.3. Normativa aplicable 

 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 

dates d’entrada en vigor 
 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
 

Directiva fonamental. 
 

 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions  dels  Estats  membres  sobre  màquines  (D.O.C.E.  Núm.  L  
183,  de 
29/6/89),  modificada  per  les  Directives  del  Consell  91/368/CEE,  de  
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 175, de 
19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 
4 directives  s’han  codificat  en  un  sols  text  mitjançant  la  Directiva  
98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 

 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
− Carretons  automotors  de  manutenció:  l’1/7/95,  amb  període  transitori  

fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de 

la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. Altres Directives. 

− Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-
se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada  pel  Reial  Decret  7/1988,  de  8  de  gener  (B.O.E.  de  
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de 
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Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva  del  Consell  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  l’aproximació  de  

les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 
24/1/95). Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. 
L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades  pel  Reial  Decret  444/1994,  d’11  de  març   (B.O.E.  
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 
28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva  del  Consell  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  l’aproximació  de  
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada  en  vigor  del  R.D.  1428/1992:  el  25/12/92  amb  període  transitori  
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa 
a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 
100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). Entrada 
en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa 
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze  Directives, amb  les  seves  corresponents modificacions  i  adaptacions  
al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de 
gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. Sobre utilització de màquines i 

equips per al treball: 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
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Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 
3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
• Normativa d’aplicació restringida 

 

 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre  Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. 
de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 
(B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat 
i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial  Decret  1849/2000, de  10  de  novembre, pel  qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre  Ministerial, de  9/3/1971, per  la  qual  s’aprova l’Ordenança  General  
de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 
6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 

 
 
 
 

2.7.4. Annex: Prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques, la 
utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips 
preventius 

 
 

 
• Aspectes generals. 

 
- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 

de Novembre de 1995. 
- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 B.O.E. 31 de Gener de 

1997. 
- DISPOCISIONS    MÍNIMES    DE    SEGURETAT    I    SALUT    A    LES    OBRES    DE 

CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre B.O.E. de 25 d’Octubre de 
1997. 



OBRES DE RESTAURACIÓ 

EN L’ÁREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN L’ÁREA 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS 
                                                                                                                                                                 

 
 

127 

J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, E. MOLINER CANTOS  ABRIL 2022 

- REAL ECRET 604/06 de Maig B.O.E. 19 de Maig de 2006. (modifica als 2 
ultims) 

- REAL DECRET 171/2004 
- LLEI 38/99 de Novembre B.O.E. 6 de Novembre de 1999. 
- LLEI 54/2003 de Desembre B.O.E. 13 de Desembre, de reforma del marc 

normatiu de la prevencioó de riscos laborals que introdueix modificacion en la 
llei 13/1995 i el RD 5/200 

- REAL DECRET 5/2000 de 4 d’agost per el qual s’aprova el text refos de la llei 
sobre infraccions i sancions de l’ordre social 

- REAL DECRET 2177/2004 del 12 de novembre per el qual es modifica el RD 
1215/19977 per el qual sestableix les disposicions minimes de seguretat i salut 
per a la utilitzacio per els treballadors dels equis de treball en materia de 
treballs temporals d’alçada 

- REAL DECRET 399/2004 
- REAL DECRET 837/2003 

 
contracte. Cap  modificació  verbal  als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual  vinculant  en  matèria  de  Seguretat.  El  Contractista  no  es  agent  o 
representant  legal  del  Promotor,  pel  que  aquest  no  serà  responsable  de  cap manera  de  
les  obligacions  o  responsabilitats  en  què  incorri  o  assumeixi  el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten   en   
relació   amb   la   preparació   i   adjudicació   del   Contracte   i,   en conseqüència, podran 
ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós- administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del   Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A  títol  orientatiu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta  una  relació  de  normativa aplicable.  
El  Contractista,  no  obstant,  afegirà  al  llistat  general  de  la  normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 
al seu Pla. 
  
 
4.1. Textos generals 
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− Convenis col·lectius. 
 
− “Reglamento  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  en  la  industria  de  la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 
de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 
de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 
1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions  “Orden  
22  de  marzo  de  1972  (BOE  31  de  marzo  de  1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto 
de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
 
− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 
1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 
664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 
(BOE 5 de abril de 2003)”. 
 
− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”.  Modificada  per  “R.D.  2821/1981  de  27  de  noviembre  (BOE  1  de diciembre de 
1981)”. 
 
− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 
2001/1983  de  28  de  julio  (BOE  29  de  julio  de  1983)”.  Modificada  per  “R.D. 
2403/1985  (BOE  30  de  diciembre  de  1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de noviembre 1989)“ i 
anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 
 
− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 
− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 
− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
 
− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 
21 de junio de 2001)”. 
 
− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
 
− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
 
− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 
31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 
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24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per 
“R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 
  
 
 
 
de mayo de 2006)”. 
 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden  TAS/2947/2007  (BOE  11  de  octubre  de  2007)”  i  modificat  per  “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 
− “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los trabajadores 
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
 
− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.   1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 
 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
 
− Ordre  de  12  de  gener  de  1998,  per  la  qual  s’aprova  el  model  de  Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 27 de gener de 1998). 
 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
 
− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de 
mayo de 2001)”. 
 
− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de 
mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 
2001)”. 
 
− “Ley 54/2003, de  12 de  diciembre, de  reforma  del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
 



OBRES DE RESTAURACIÓ 

EN L’ÁREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN L’ÁREA 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS 
                                                                                                                                                                 

 
 

130 

J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, E. MOLINER CANTOS  ABRIL 2022 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de 
enero de 2004). 
 
− Decret  399/2004,  de  5  d’octubre  de  2004,  pel  qual  es  crea  el  registre  de delegats 
i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit   de 
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 
 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
  
 
 
 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y  
salud  para  la  utilización  por  parte  de  los  trabajadores  de  los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 
− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 
 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas”. 
 
− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 
113 de 12 de mayo)”. 
 
− “Real  Decreto  604/2006,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  modifican  el  R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 
 
− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
 
− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”. 
 
− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”. 
 
− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
 
− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 
− “Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar 
sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
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1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
 
4.2. Condicions ambientals 
 
 
− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
 
− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
 
− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
 
− “Real   Decreto   664/1997,   de   12   de   mayo,   sobre   la   protección   de   los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
  
 
 
 
− “Real   Decreto   665/1997,   de   12   de   mayo,   sobre   la   protección   de   los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real  Decreto  1124/2000  (BOE  de  17  
de  junio  de  2000)”  i  “Real  Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 
− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
 
− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
 
− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.  
Desenvolupada  per  “Real  Decreto  1513/2005  (BOE  de  17  de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 
− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 
de marzo de 2006)”. 
 
− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 
− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
 
4.3. Incendis 
 
 
− Ordenances municipals. 
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− “Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 
14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de 
abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
 
− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 
 
− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 
de febrero”. 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
 
− “Reglamento  de  líneas  aéreas  de  alta  tensión.  R.D.  3151/1968  de  28  de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo 
de 2008)”. 
 
− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de 
  
− agosto de 1978)”. 
 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
  compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  30  de novembre de 
1988). 
 − “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 
27 de diciembre de 2000)”. 
 − Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny 
de 2001). 
 − “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 
 − Decret  329/2001,  de  4  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
18 de desembre de 2001). 
 − “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
 − “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 − “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
  técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 
 − “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja   tensión:   ITC-BT-09   Instalaciones   de   alumbrado   exterior   e   ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
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4.5. Equips i maquinària 
  
−  
“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 − “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb 
  efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 
de octubre de 2008)”. 
 − “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
 − “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 
8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per 
“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
 − “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 
de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas 
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 
  
 
− “Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  dictan  las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb 
efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 
 
− “Resolución  de  3  abril  de  1997,  de  la  Dirección  General  de  Tecnología  y 
Seguridad  Industrial  por  la  que  se  autoriza  la  instalación  de  ascensores  sin cuarto de 
máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 
− “Real  Decreto  488/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 
 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
 
− “Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores  de  los  equipos  de  
trabajo  (BOE  de  7  de  agosto  de  1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 
 
− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  
(BOE de  30  de septiembre  de  1997)”. Complementat  per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 
11 de octubre de 2008)”. 
 
− “Resolución  de  10  de  septiembre  de  1998,  de  la  Dirección  General  de Tecnología 
y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso 
(BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
 
− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
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equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
 
− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización  y  
homologación  de  productos  industriales  (BOE  de  2  de diciembre de 2000)”. 
 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
 
− Instruccions Tècniques Complementaries: 
 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 
31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE 
de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)”. 
  
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina  en  foso.  Resolución  de  10  
de  septiembre  de  1998  (BOE  25  de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 
 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 
 
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
− “Comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per 
“OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i 
per la “Resolución de 27 de mayo de 
2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE 
de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 
2000 (BOE de 8 de septiembre de 
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2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 
2001)”. 
 
− “Real  Decreto  159/1995, de  3  de  febrero  ,  por  el  que  se  modifica  el  Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo 
de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 
− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 
 
− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
 
− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
4.7. Senyalització 
 
 
− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 
− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
 
−          Normes  sobre  senyalització  d’obres  en  carreteres.  “Instrucción  8.3.  IC  del 
MOPU”. 
 
 
 
4.8. Diversos 
 
− “Orden  de  20  de  marzo  de  1986  por  la  que  se  aprueban  determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 
(BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 
 
− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 
− “Real  Decreto  230/1998,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento 
de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 
de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 
24  de  agosto  de  2005  (BOE  de  13  de  septiembre  de  2005)”,  “Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
 
− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 
21 de noviembre de 2002)”. 
 



OBRES DE RESTAURACIÓ 

EN L’ÁREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN L’ÁREA 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS 
                                                                                                                                                                 

 
 

136 

J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, E. MOLINER CANTOS  ABRIL 2022 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden 
de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
 
− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 
su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
 
− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
 
−          Convenis col·lectius. 
 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost 
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels  nivells  de  protecció  continguts  en  l’Estudi  de  
Seguretat  i  Salut.  A  aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics  generalment  admesos,  
emanats  dels  organismes  especialitzats.  Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció,  es  precisa  
l'establiment  d’un  criteri  respecte  a  la  certificació  de  les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra. 
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
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Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat  i  Salut  
del  Contractista,  es  mantindrà  durant  la  totalitat  de  l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.-      MOLT LLEU              :         3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.-      LLEU                         :       20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.-      GREU                       :       75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.-      MOLT GREU            :       75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.-      GRAVÍSSIM             :    Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
•   Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
-         Inspeccions de seguretat. 
-        Anàlisi de treball. 
-        Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
-        Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
-        Notificació d'accidents. 
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-        Registre d'accidents 
−       Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
•   Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc 
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
-         Sistemes de Seguretat 
-         Proteccions col·lectives i Resguards 
-        Manteniment Preventiu 
-        Proteccions Personals 
-        Normes 
-        Senyalització 
 
El Factor Humà: 
  
-        Test de Selecció prelaboral del personal. 
-        Reconeixements Mèdics prelaborals. 
-        Formació 
-        Aprenentatge 
-        Propaganda 
-        Acció de grup 
-        Disciplina 
-        Incentius 
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir 
a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment   de   les   proteccions   
de   seguretat,   amb   indicació   de   la   seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències. 
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
-        Higiene i Prevenció al treball. 
-        Medicina preventiva dels treballadors. 
-        Assistència Mèdica. 
-        Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
-        Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
-        Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
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D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres  assistencials  que  
correspongui  que  a  més  a  més  serà  l’encarregat  del control de la dotació de la 
farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del  
Contractista,  amb  l'assessorament  del  seu  Servei  de  Prevenció  (propi  o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  
seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 
vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES 
I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
•   Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un  conjunt  de  màquines  que  estiguin  disposades  i  siguin  accionades  per  a 
funcionar solidàriament. 
−       Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una 
sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 
ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
•   Característiques 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació.  Portaran  a més  a  més, una  placa  de  
material  durador  i  fixada  amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 
 
−       Nom del fabricant. 
−       Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
−       Tipus i número de fabricació. 
−       Potència en Kw. 
−       Contrasenya   d’homologació   CE   i   certificat   de   seguretat   d’ús   d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
•   Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
•   Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
•   Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
−          L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat,  lliurament  i  
rebut,  per  un  responsable  tècnic,  delegat  per l’usuari. 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
 
Directiva fonamental. 
 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions  
dels  Estats  membres  sobre  màquines  (D.O.C.E.  Núm.  L  183,  de 
29/6/89),  modificada  per  les  Directives  del  Consell  91/368/CEE,  de  20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 
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19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives  s’han  
codificat  en  un  sols  text  mitjançant  la  Directiva  98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. Entrada en 
vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
− Carretons  automotors  de  manutenció:  l’1/7/95,  amb  període  transitori  fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. Altres Directives. 
− Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 
Transposada  pel  Reial  Decret  7/1988,  de  8  de  gener  (B.O.E.  de  14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva  del  Consell  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. 
L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). Entrada en vigor del R.D. 
1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. 
Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades  pel  Reial  Decret  444/1994,  d’11  de  març   (B.O.E.  d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva  del  Consell  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada  en  vigor  del  R.D.  1428/1992:  el  25/12/92  amb  període  transitori  fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per 
a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
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Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: 
l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 
181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze  Directives, amb  les  seves  corresponents modificacions  i  adaptacions  al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. Sobre utilització de màquines i equips per al 
treball: 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 
(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-
SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines 
o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre  Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial  Decret  1849/2000, de  10  de  novembre, pel  qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/00). 
− Ordre  Ministerial, de  9/3/1971, per  la  qual  s’aprova l’Ordenança  General  de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 
6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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7.4. 
utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius 
  
 
 
 

 Aspectes generals. 
 
- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de 
Novembre de 1995. 
- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 B.O.E. 31 de Gener de 
1997 
- DISPOCISIONS    MÍNIMES    DE    SEGURETAT    I    SALUT    A    LES    OBRES    DE 

 
1997. 
- REAL ECRET 604/06 de Maig B.O.E. 19 de Maig de 2006. (modifica als 2 últims) 
- REAL DECRET 171/2004 
- LLEI 38/99 de Novembre B.O.E. 6 de Novembre de 1999. 
- LLEI 54/2003 de Desembre B.O.E. 13 de Desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals que introdueix modificacions en la llei 13/1995 i el RD 5/200 
- refós de la llei sobre 

 
- REAL DECRET 2177/2004 del 12 de novembre per el qual es modifica el RD 
1215/19977 per el qual  les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
per els treballadors dels equips de treball en matèria  
- REAL DECRET 399/2004 
- REAL DECRET 837/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

València, abril de 2022 
 
 
 
 
 

 
Julián ESTEBAN CHAPAPRÍA       Mª Elisa MOLINER CANTOS 

Dr. Arquitecto       Arquitecto 
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FITXES DE SEGURETAT 
No  tots  els  equips  i  mitjans  representats  per  les  fitxes  que 
segueixen seran emprats en aquesta obra, conforme es descriu 
en l’apartat memòria del present Estudi de Seguretat I Salut.  

 
 

 

 

 

 

   

 



 

1 
 

 
 
 

•    GENERALITATS: 

CASC  
-  Per treballs de perforació, la millor protecció la proporcionen els cascs de materials termoplàstics (policarbonats, ABS, polietilè y 

policarbonat amb fibra de vidre) previstos d’un bon arnés. Els cascs d’aleacions metàl·liques lleugeres no resisteixen be la perforació 
per objectes aguts o de vores afilades. 

 
-  Els cascs fabricats amb aleacions lleugeres o prosistes d’una revorera lateral no han d’utilitzar-se en llocs de treball exposats al perill 

Serà d’us personal i obligatori per totes les persones que intervinguin en l’obra. 
 

 
 

 
 

Els principals elements del casc es presenten en el següent esquema: 
Casquet: Element de material dur i de terminació llisa que constitueix la forma externa general del casc. 
Visera: És una prolongació del casquet per damunt dels ulls. 
Ala: És la vora que circumda el casquet. 
Arnés: És el conjunt complet d’element que constitueixen un medi de mantenir el casc en posició sobre el cap i d’absorbir energia cinètica 
durant un impacte. 
Banda de cap: És la part de l’arnés que rodeja total o parcialment el cap per damunt dels ulls a un nivell horitzontal que representa 
aproximadament la circumferència major del cap. 
Banda de nuca: És una banda regulable que s’ajusta darrere del cap sota el pla de la banda de cap i que pot ser una part integrant de la 
banda de cap. 
Barboquejo: És una banda que s’acobla sota la barbeta per ajudar a subjectar el casc sobre el cap. Aquest element és opcional en la 
constitució del equip, i no tots els cascs tenen per que dispondre obligatòriament d’aquest. 

 
 

•    TIPUS: 
 

Els cascs es classifiquen segons les prestacions exigides en: 
-      Classe N: casc d’us normal. 
-  Classe E: casc d’us especial. Aquests es subdivideixen segons siguin les condicions de treball. Si es necessari protegir el crani en 

treballs amb risc elèctric de tensions superiors a 1.000 V. s’utilitzaran el de classe  E.A.T., y si s’ha d’utilitzar en llocs de treball en que 
la Tª ambient sigui baixa, s’utilitzarà el de classe E.B. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 
 

Per una protecció adequada, el casc té que adaptar-se bé i encaixar el tamany del cap de l’usuari o ser ajustat a aquest tamany. El casc 
ha de ser portat posat amb el pic endavant. Per modificar el encaix, ajustar la corretja per darrere del casc i assegurar que s’assenta 
confortablement per la corona del cap 

de esquitxades de metall fos. 
-  Quan hi ha perill de contacte amb conductors elèctrics nus, s’han d’utilitzar exclusivament cascs de materials termoplàstics. Han de 

mancar d’orificis de ventilació i els reblons i altres possibles peces metàl·liques no han de traspuntar per l’exterior de la carcassa. 
-  Els cascs destinats a persones que treballen en llocs alts, en particular els muntadors d’estructures  metàl·liques,  deuran estar 

previstos de barboquejo. 
-  Per a millorar la comoditat tèrmica el casquet haurà de ser de color clar i disposar d’orificis de ventilació. 
 
 
-  Quan es treballa a certa alçada és preferible utilitzar cascs sense visera ni ala, amb forma de "casquet" ja que aquests elements 

podrien entrar en contacte amb les bigues o pilars entre els que es tenen que moure a vegades els treballadors, amb el risc de pèrdua 
de l’equilibri que això comporta. 

-  La neteja i desinfecció  són particularment  importants  si l’usuari sua molt o si el casc deuen compartir-lo  varis treballadors.  La 
desinfecció es realitza submergint el casc en una solució apropiada, com formol al 5% o hipoclorit sòdic. 

-  Els materials que s’adhereixen al casc, tals com guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per medis mecànics o amb un 
dissolvent adequat que no ataqui al material del que està fet la carcassa exterior. També es pot utilitzar aigua calenta, un detergent i 
un raspall de cerra dura. 

-  Els cascs de seguretat que no s’utilitzin deuran guardar-se horitzontalment en prestatges o penjats d’anclatjes en llocs no exposats a 
la llum solar directa ni a una temperatura o humitat elevades. 

 
Els risc que han de cobrir són: 
-  Lesions cranials degudes a accions externes, acciones mecàniques per caigudes d’objectes i xocs, aplastament lateral, o puntes de 

pistola. 
-  Accions elèctriques: baixa tensió. 
-  Accions tèrmiques: fred o calor i projeccions de metall en fusió. 
-  Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús del casc de seguretat. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-  S’haurà de rebutjar si es decolora, s’esquerda, desprèn fibres o cruix al blegar-lo. També s’haurà de rebutjar si ha sofert un cop fort, 

encara que no presenti signes visibles d’haver sofert danys. 
-  Se’ls considerarà un envelliment material en el plaç de quatre anys transcorregut el qual des de la seva data de fabricació (injectada 

en relleu en l’interior), deuran ser donats de baixa, encara aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats. 
-  Els cascs fabricats amb polietilè, polipropilè o ABS tendeixen a perdre la resistència mecànica per efecte de la calor, el fred i la 

exposició al sol o a fonts intenses de radiació ultravioleta (UV). Si aquest tipus de cascs s’utilitzen amb regularitat a l’aire lliure o a 
prop de fonts ultravioleta, com les estacions de soldadura, han de substituir-se al menys una vegada cada tres anys. 

-  Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica. 
-  Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. 
-  Mala estabilitat, caiguda del casc. 
-  Falta de incombustibilitat i resistència en contacte amb flames. 
-  Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari. 
-  S’adverteix a els usuaris el perill de realitzar qualsevol modificació en el casc, o de retirar del mateix qualsevol dels seus components 

originals, amb excepció dels indicats per el fabricant. 
-  No s’aplicarà cap tipus de pintures, dissolvents, adhesives o etiquetes autoadhesives,  sinó es d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 
-  No s’han d’utilitzar cascs amb salents interiors, ja que poden provocar lesions greus en cas de cop lateral. 
 
 

•  NORMATIVA: 
 
Reial Decret 773/1997 Annexes I.1 y III.1 -7 Utilització d’Equips de Protecció Individual. 
UNE-EN 397:1995  -7 Casc de seguretat. 
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ULLERES: 

 
 
 

•    GENERALITATS: 
 

Seran  d’ús  obligatori  quan  els  treballadors  estiguin  exposats  a  la  projecció  de  partícules,  pols  i  fums,  esquitxades  de  líquids  o 
desenlluernats, deuran protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

 

 
 

•    TIPUS: 
 

Ulleres de protecció: només protegeix els ulls. 
-  Ulleres de montura universal: els oculars estan acoplats a/en una muntura amb patilles (amb o sense protectors laterals). 
-  Ulleres de muntura integral: tanquen de manera estanca la regió orbital i en contacte amb el rostre. 

 
Pantalles de protecció: protegeix part o la totalitat de la cara o altres zones del cap. 

-  Pantalla facial: cobreix la totalitat o una part del rostre. 
-  Pantalla de mà: es sostenen amb la mà. 
-  Pantalla facial integral: ademés dels ulls, cobreixen la cara, garganta i coll, puguin ser portats sobre el cap bé directament a 

través d’un arnés de cap o amb un casc protector. 
-  Pantalla facial montada: poden ser portats directament sobre el cap a través d’un arnés de cap, o conjuntament amb un casc de 

protecció. 
 
 
 

•   UTILIZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 

-  Xoc amb partícules o cossos sòlids. 
-  Esquitxades de líquids freds i calents, càustics i metalls fosos. 
-  Radiació. 
-  Riscos per a la salut o limitacions vinculades a l’ús d’equips de protecció ocular o facial. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-  Insuficient confort d’ús per la seva concepció ergonòmica. 
-  Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. 
-  Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment. 
-  Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari. 
-  Les pantalles contra la protecció de cossos físics deuran de ser de material orgànic, transparent i lliure de 

estries, ratlles  o deformacions. 
-  De tenir algun element danyat o deteriorat, s’ha de substituir i, en el cas de no ser possible, posar fora d’ús 

l’equip complet. Indicadors de deteriorament poden ser: coloració groga dels oculars, rascades superficials en 
els oculars, ratllades, etc. 

 
 

• NORMATIVA: 
 
Reial Decret 773/1997 Annexes I.3 y III.3 -7 Utilització d’Equips de Protecció Individual. 
UNE-EN 166:1996  -7 Protecció individual dels ulls: Requisits. 
UNE-EN 169:1993  -7 Protecció individual dels ulls: Filtres per a soldadura i tècniques relacionades. 
UNE-EN 170:1993  -7 Protecció individual dels ulls: Filtres per a ultravioletas. 
UNE-EN 170:1993  -7 Protecció individual dels ulls: Filtres per a infrarojos. 
UNE-EN 172:1993  -7 Protecció individual dels ulls: Filtres per a la llum del dia. 

 
La elecció de un protector contra els riscos d’impacte es realitzarà en funció de l’energia de l’impacte i de la seva forma d’incidència 
(frontal, lateral, indirecte, etc.). Altres paràmetres, com la freqüència dels impactes, naturalesa de les partícules, etc., determinaran la 
necessitat de característiques addicionals com resistència a la abrasió dels oculars, etc. 

 
La possibilitat de moviments del cap bruscs, durant l’execució del treball, implicarà l’elecció d’un protector amb sistema de subjecció fiable. 
Pot estar resolt amb un ajust adequat o per elements accessoris (goma de subjecció entre les varilles de les ulleres) que asseguren la 
posició correcta del protector i eviten despreniments fortuïts. 

 
La falta o el deteriorament de la visibilitat a través dels oculars, visors, etc. és un origen de risc en la majoria dels casos. Per aquest motiu, 
aconseguir que aquesta condició es compleixi és fonamental. Per aconseguir-lo aquest elements es deuran netejar a diari fent-ho sempre 
d’acord amb les instruccions que donin els fabricants. Amb la fi d’impedir enfermetats de la pell, els protectors deuran desinfectar-se 
periòdicament i en concret sempre que canviïn d’usuari, seguint igualment les indicacions donades per els fabricants per que el tractament 
no afecti a les característiques i prestacions dels diferents elements. 

 
Els riscos que han de cobrir són: 
-      Acció de pols i fums. 
-      Contacte amb substàncies gasoses, irritants, càustiques o tòxiques. 
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PROTECTORS AUDITIUS 
 
 

•    GENERALITATS: 
 

Serán d’ús personal i obligatori en treballs específics on es sobrepassi el soroll ambiental 50 dB. per a la atenuació del so. Redueixen els 
efectes del soroll en la audició, per a evitar així un dany en l’oída. 

 

 
 

•    TIPUS: 
 

-  Orellera: casquets que cobreixen les orelles i que s’adapten al cap a través de coixints tous generalment emplenats d’espuma plàstica 
o líquida. Es forran normalmentc amb un material que absorbeixi el so. Están units entre sí per una banda de pressió (arnés), 
generalment de metall o plàstic. A vegades es fixa a cada casquet, o a l’arnés prop dels casquets, una cinta flexible. Aquesta cinta 
s’utilitza per a sostenir els casquets quan l’arnés es porta en la nuca o sota la barbeta. 

-  Orelleres acoplades al casc: casquets individuals units a uns braços fixats a un casc de seguretat industrial, i que són regulables de 
manera que es puguin col·locar sobre les orelles quan es requereixi. 

-  Tapons: s’introduïran en el canal auditiu o en la cavitat de l’orella, destinats a bloquejar l’entrada. A vegades venen provists d’una 
corda interconectada o d’un arnés. 

-  Cascs anti-soroll: són cascs que cobreixen l’orella, així com una gran part del cap. Permeten reduïr ademés la transmisió d’onas 
acústiques areas a la cavitat craneana, disminuint així la conducció òssea del so a l’oída interna 

-  Protectors dependents del nivell: Están concebits per a proporcionar una protecció que s’incrementi a mida que el nivell sonor 
augmenta. 

-  Protectors per a la reducció activa del soroll (protectors ANR): es tracta de protectors auditius que incorporen circuits electro-acústics 
destinats a suprimir parcialment el so d’entrada a fi de millorar la protecció de l’usuari. 

-  Orelleras de comunicació:  necessiten  l’ús d’un sistema aéri o per cable a través del qual puguin transmetre  senyals, alarmes, 
misatges o programes d’entrenament. 

 
 

•   UTILItZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 
 

Deurián usar-se en els treballs específics on es sobrepassi el soroll ambiental 50 dB i en els que portin ells mateixos la utilització de 
dispositius d’aire comprimit,  treballs de percusió i amb màquines eines en el que el seu nivell sonor sobrepassi els 80 dB. 

 
Els taps auditius s’usarán generalment per a un ús continu, en particular en ambients calurosos i humits, o quan es tingui que portar junt 
amb ulleres o altres protectors. 
Les orelleres o els taps units per una banda s’usarán per a usos intermitents. 
Els cascs antisoroll o la convinació de taps i orelleras en el cas d’ambients extremadament sorollosos. 

 
Utilitzar un protector auditiu no ha de mermar la percepció de la parla, de senyals de perill o de qualsevol altre so o senyal necessaris per a 
l’exercici correcte de l’activitat. 
La comoditat d’ús i l’aceptació varien molt d’un usuari a unaltre. Per això, és aconsellable realitzar asajos de varis models de protectors i, 
en el seu cas, de tallas distintas. 

 
En el que es refereix a els cascs anti-soroll i les orelleres, s’aconsegueix millorar la comoditat a través de la reducció de la massa, de la 
força d’aplicació dels casquets i mitgllançant una bona adaptació de l’aro encoixinat en el contorn de l’orella. 

Els protectors auditius deurán portar-se mentre duri l’exposició al soroll. Retirar el protector, encara que sigui durant un curto espai de 
temps, redueix notablement la protecció. 
 
Alguns taps auditius són d’ús únic. Altres poden utilitzar-se durant un nombre determinat de dies o d’anys si el seu manteniment s’efectúa 
de manera correcta. S’aconsella a l’empresari que determini en la mida del possible el plaç d’utilització (vida útil) en relació amb les 
característiques del protector, les condicions de treball i de l’entorn, i que ho fagi constar en les instruccions de treball junt amb les normes 
de magatzamatge, manteniment i utilització. 
 
Els taps auditius (senzills o units per una banda) són estrictament personals. Per questions d’higiene, s’ha de prohïbir la seva reutilització 
per altre persona. La resta de protectors (cascs antisoroll, orelleres, casquets adaptables) poden ser utilitzats excepcionalment per altres 
persones prèvia desinfecció. Pot resultar necessari, ademés, canviar les parts que están en contacte amb la pell: coixints o cubrecoixinets 
d’un sol ús. 
 
Els riscos que han de cubrir són: 
-      Soroll continu. 
-      Soroll inesperat. 
-      En particular pèrdues auditives. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-      Insuficient confort d’ús per falta de diseny ergonòmic. 
-      Limitació de la capacidad de comunicació acústica. 
-      Falta d’higiene, bruticia, desgast o deteriorament de l’equip. 
-      Alteració de la funció de protecció degut a l’envelliment. 
-      Mala elecció de l’equip en funció de la naturaleza del risc o dels factors individuals de l’usuari. 
 
 

•  NORMATIVA: 
 
RD.286/2006                       -7 Protecció sobre la seguretat i salut dels treballs contra els riscos relacionats a l’exposició al soroll. 
UNE-EN 352-1:1994  -7 Protectors auditius. Requisits de seguretat i asaigos. Part 1: orelleras. 
UNE-EN 352-2:1994  -7 Protectors auditius. Requisits de seguretat i asaigos. Part 1: Tapons. 
UNE-EN 458:1994  -7 Protectors auditius. Recomenacions relativas a la selecció, ús, precaucions de treball i 

manteniment. 
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•    GENERALITATS: 

PROTECTORS RESPIRATORIS És necessari vetllar sobre tot perquè els aparells no es magatzemin en llocs exposats a temperatures elevades i ambients humits avanç de 
la seva utilització, d’acord amb l’informació del fabricant; les caixes s’han d’apilar de forma que no es produeixin deterioraments. 
 
S’ha de controlar especialment l’estat de les vàlvules d’inhalació i exhalació de l’adaptador facial, l’estat de les ampolles dels equips de 
respiració autònoms i de tots els elements d’estanqueitat i d’unió entre les distintes parts de l’aparell. 

Serà d’ús personal i obligatori en tots els treballs on existeixi risc d’inhalació de partícules o agents agressius. 

 

 
 

 
 
 

•    TIPUS: 
 

Equips filtrants: dependents del medi ambient. 
-  Adaptadors facials: màscares, mascaretas i boquillas. 
-  Cascs i caputxes 
-  Filtres: contra partícules, contra gasos i vapors, mixtes. 
Equips aïllants: independents del medi ambient. 
-  No autònoms: aïllants amb toma d’aire lliure o d’aire comprimit. 
-  Autònoms: equips d’aire comprimit o de regeneració amb oxigen comprimit. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 

 
S’han de cubrir els següents riscos: 
-  Amenaça de les vies respiratòries per accions externes. 
-  Amenaça de la persona per acció a través de les vies respiratòries. 
-  Riscos per a la salut o molèsties, vinculades a l’ús d’equips de protecció respiratòria. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-  Insuficient confort d’ús per la seva concepció ergonòmica. 
-  Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. 
-  Alteració de la funció protectora degut al envelliment. 
-  Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari. 
 
 

•  NORMATIVA: 
 
Reial Decret 773/1997 Annexes I.4 y III.4 -7 Utilització d’Equips de Protecció Individual. 
UNE 81 233:1991 EN 136:1989  -7 Equips de protecció respiratòria. Requisits, assaigs i màquines. 
UNE 81 282:1991 EN 140:1989  -7 Equips de protecció respiratòria Mascaretes. Requisits, assaigs i etiquetes. 
UNE 81 284:1992 EN 143:1990  -7 Equips de protecció respiratòria Filtres contra partícules. Requisits, assaigs. 
UNE 81 285:1992 EN 141:1990  -7 Equips de protecció respiratòria Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs. 

Els equips filtrants només podran ser utilitzats en atmosferes amb concentració coneguda del contaminant i no hi hagi deficiència d’oxigen. 

Els equips de protecció de les vías respiratòries estan dissenyades de tal manera que només es poden utilitzar per espais de temps 
relativament curts. Per regla general, no s’ha de treballar amb ells durant més de dues hores seguides; en el cas d’equips livians o de 
realització de treballs lleugers amb interrupcions entre les diferents tasques, l’equip podrà utilitzar-se durant un període més llarg. 

 
Avanç d’utilitzar un filtre, es necessari comprovar la data de caducitat impresa en el mateix i el seu perfecte estat de conservació, tenint en 
compte l’informació del fabricant, i, a ser possible, comparar el tipus de filtre i l’àmbit d’aplicació. 

 
Els treballadors han de ser instruïts per una persona qualificada i responsable de l’ús d’aquests aparells dintre de l’empresa i també de les 
normes de comportament en situacions d’emergència. 
Es recomana que tots els treballadors que facin servir equips de protecció respiratòria es someteixin a un reconeixement de l’aparell 
respiratori realitzat per un metge. 

 
És important també que l’empresa dispongui d’un senzill sistema de control per a verificar que els equips de protecció respiratòria es trobin 
en bon estat i s’ajusten correctament als usuaris. 
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•    GENERALITATS: 

GUANTS: •   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-  Insuficient confort d’ús per falta de disseny ergonòmic. 
-  Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. Hi ha que comprovar periòdicament si els guants presenten estripades, 

forats o dilatacions. Si això es dóna i no es pot reparar, hi ha que substituir-los donat que la seva acció protectora s’ha reduït. 
-  Adherència excessiva. 

Seran d’ús personal i obligatori en funció de cada tipus de treball, per a protegir les mans i parts de la mà. El guant podria també protegir 
part de l’avantbraç i del braç. 

-  Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment. 
-  Mala elecció de l’equip en funció de la naturalesa del risc o dels factors individuals de l’usuari. 
 
 

•  NORMATIVA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

•    TIPUS: 

 
 
 
 
 
 
Guants de cuir  Guants de goma 

 
R.D. 773/1997. Annexes I.5 y III.6 -7 Utilització d’Equips de Protecció Individual. 
UNE-EN 374-1:1995  -7 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 1: Terminologia i 

requisits. 
UNE-EN 374-2:1995  -7 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 2: Determinació 

de la resistència a la penetració. 
UNE-EN 374-3:1995  -7 Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 3: Determinació 

de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. 
UNE-EN 388:1995  -7 Guants de protecció contra riscos mecànics. 
UNE-EN 407:1995  -7 Guants de protecció contra riscos tèrmics. 
UNE-EN 420:1995  -7 Requisits generals guants. 
UNE-EN 421:1995  -7 Guants de protecció contra les radiacions de ions i la contaminació radioactiva. 
UNE-EN 60903:1995  -7 Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics. 

 
-  Guants de manipulació de cuir: s’utilitzaran per a treballs de càrrega i descàrrega i en petits carregaments de materials. 
-  Guants de cotó i punt: s’utilitzaran per a treballs lleugers o manipulació de xapes primes. 
-  Guants amb tractament de làtex: s’utilitzaran per a treballs de ram de paleta i en els que s’utilitzen materials amb alt contingut d’aigua. 
-  Guants amb revestiments de nitril: s’utilitzaran el que els hi proporcioni una bona resistència als efectes mecànics. Per a treballs amb 

alt índex d’humitat. 
-  Guants de neoprè o material sintètic: s’utilitzaran en treballs en presència d’aigua i el magenament de productes químics. 
-  Guants de cautxú: s’utilitzaran per a treballs elèctrics. 
-  Guants de malla metàl·lica: s’utilitzaran per a manipulació de peces tallants. 
-  Guants de lona: s’utilitzaran per a manipulació d’objectes sense grans aspreses, però que poden produir rascades, com es el cas de 

la fusta amb estelles. 
 
 

•   UTILIZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 
 

-  A l’hora d’elegir uns guants de protecció hi ha que sospesar, per una part, la sensibilitat al tacte i la capacitat d’asir i, per altre, la 
necessitat de la protecció més elevada possible. 

-  Els guants de protecció deuran ser de talla correcta. L’utilització d’uns guants massa estrets pot, per exemple, mermar les seves 
propietats aïllants o dificultar la circulació. 

-  Al escollir els guants per a la protecció contra productes químics hi ha que tindre en compte que en alguns casos certs materials, que 
proporcionen  una  bona  protecció  contra  uns  productes  químics,  protegeixen  molt  malament  contra  altres.  La  mescla  de  certs 
productes poden a vegades donar com a resultat propietats diferents de les que cabria esperar en funció del coneixement de les 
propietats de cada un d’ells. 

-  Els guants de PVA no són resistents a l’aigua. 
-  A l’utilitzarà guants de protecció pot produir-se suor. Aquest problema es resolt utilitzant guants amb forro absorbent, no obstant, 

aquest element pot reduir el tacte i la flexibilitat dels dits, així com la capacitat d’asir. 
-  L’utilitzar guants amb forro redueix igualment problemes tals com fregaments produïts per les costures, etc. 
-  L’utilització de guants contaminats pot ser més perillosa que la falta d’utilització, degut a que el contaminant pot anar-se acumulen en 

el material que constitueix el guant. 
-  Els guants de cuir, cotó o similars, deuran conservar-se nets i secs per el costat que està en contacte amb la pell. 

 
Els riscos que ha de cobrir són: 
-  Lesions en les mans degudes a accions externes 
-  Riscos per a les persones per accions sobre les mans. 
-  Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de guants de protecció. 
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•    GENERALITATS: 

CALÇAT: -  Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús del calçat. 
-  Accions elèctriques. 
-  Acciones tèrmiques. 
-  Accions químiques. 

 
Serà d’us personal i obligatori pels treballadors, ja que existeix per a ells risc d’accidents mecànics en els peus i donar-se la possibilitat de 
perforació de les soles per claus. 

 
 

Botes d’aigua  Calçat amb sola antideslliscant 
 

•    TIPUS: 
 

-  Calçat de seguretat: és un calçat d’us professional que no proporciona protecció en la part dels dits. Incorpora topall o puntera de 
seguretat que garantitza una protecció suficient en front a l’impacte, amb una energia equivalent de 200 J en el moment del xoc, i 
front de la compressió estàtica sota una càrrega de 15 KN. 

-  Calçat de protecció: és un calçat d’us professional que proporciona protecció en la part dels dits. Incorpora topall o puntera de 
seguretat que garantitza una protecció suficient en front a l’impacte, amb una energia equivalent de 100 J en el moment del xoc, i 
front a la compressió estàtica sota una càrrega de 10 KN. 

-  Calçat de treball: és un calçat d’us professional que proporciona protecció en la part dels dits. 
-  Botes antihumitat de goma: s’utilitzarà en treballs específics de vertit de formigons, existència de cables elèctrics i en general quan els 

treballs es realitzen en sols humits o es realitzen esquitxades d’aigua o morter. 
 
 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 

 
-  Insuficient confort d’ús per falta de disseny ergonòmic. 
-  Mala subjecció del peu per falta d’adaptació, rigidesa transversal del calçat i de la corbatura. 
-  Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament  de l’equip. Si l’estat és deficient (per exemple: sola desgarrada,  manteniment 

defectuós de la puntera, deteriorament, deformació o canya descosida), es deurà deixar d’utilitzar, reparar o reformar. 
-  Alteració de la funció de protecció degut a l’envelliment. 
-  Mala elecció de l’equip en funció de la naturalesa del risc o de los factores individuals del usuari. 
-  Falta de resistència de la sola al deslliscament. 
 

 
•  NORMATIVA: 

 
R.D. 773/1997. Annexos I.6 y III.2 -7 Utilització d’Equips de Protecció Individual. 
UNE-EN 344-1:1993  -7 Requisits i mètodes d’assaig per a el calçat de seguretat i calçat de treball d’ús professional. 
UNE-EN 345-2:1993  -7 Especificacions per a el calçat de seguretat d’ús professional. 
UNE-EN 446:1993  -7 Especificacions per a el calçat de protecció d’ús professional. 
UNE-EN 446:1993  -7 Especificacions per a el calçat d’ús professional. 

 
El calçat de protecció amb puntera deurà d’utilitzar-se per tota classe d’obres i treballs en que es maneguin càrregues. 
El calçat de protecció amb plantilla s’utilitzarà en tots els treballs d’encofrats i desencofrats i en els que existeixi risc de perforació o pressió 
en la planta dels peus. 

 
Existeixen sabates i botes, però es recomana l’ús de botes ja que resulten més pràctiques, ofereixen major protecció, asseguren una millor 
subjecció del peu, no permeten torçades i per tant disminueixen el risc de lesions. 

 
Es recomana canviar cada dia de calçat, per exemple, utilitzar alternativament dos parells de botes o sabates. 

 
La vida útil del calçat d’us professional manté relació amb les condicions de treball i la qualitat del seu manteniment. El calçat ha de ser 
objecte d’un control regular. S’aconsella al empresari que determini en la mida del que sigui possible el plaç d’utilització (vida útil) en 
relació amb les característiques del calçats, les condicions de treball i de l’entorn, i que ho faci constar en les instruccions de treball junt 
amb les normes de magatzematge, manteniment i utilització. 

 
En els articles de cuir es té que evitar la seva reutilització per un altre persona. Les botes de goma o de matèria plàstica, en canvi, pot ser 
reutilitzades prèvia neteja i desinfecció. Les botes que han de ser utilitzades per varies persones, portaran una indicació indicant la 
necessitat de desinfectar-les. 

 
Els riscos que ha de cobrir són: 

 
-      Lesions en els peus produïdes per accions externes com caigudes d’objectes o aplastament. 
-      Riscos per una acció sobre el peu com caminar sobre objectes punxeguts o tallants. 
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•    GENERALITATS: 

ROBA DE VESTIT: -  Els vestits de soldador ofrereixen protecció contra esquitxades de metall fos, el contacte breu amb les flames i la radiació ultravioleta. 
Solen ser de fibres naturals amb tractaments ignífugs, o bé de cuir resistent a la calor. 

-  S’ha d’examinar la roba de protecció a intèrvals regulars per a comprovar el seu perfecte estat de conservació, les reparacions 
necessaries i la seva neteja correcta. Es planificarà una adeqüada reposició de les prendes. 

 
Els riscos que han de cubrir la roba de protecció són: 

Serà d’ús personal i obligatori per a totes les persones que intervinguin en l’obra. Es defineix com aquella roba que sustitueix o cubreix la 
roba personal. Els operaris que traballen en l’obra deuràn poseir vestit (xaqueta i pantaló o granota) que els quedi ajustat al cos, 
principalment en les seves extremitats. 
La roba serà de teixit lleugers, flexible i de fàcil neteja. Es proporcionarà roba impermeable en cassos de treballs pluja o en condicions 
d’humitat anàlegs. 

-  Agresions externes que poden produïr lesions del cos. 
-  Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de les prendes de protecció. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 

 

 
 
 

•    TIPUS: 

 
-  Insuficient confort d’ús per falta de diseny ergonòmic. 
-  Adherència excesiva. 
-  Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. 
-  Alteració de la funció de protecció degut al envelliment. 
-  Mala elecció de l’equip en funció de la naturaleza del risc o dels factors individuals de l’usuari. 
 
 

• NORMATIVA: 
 
R.D. 773/1997. Anexes I.9 y III -7 Utilització d’Equips de Protecció Individual. 
UNE-EN 340-1:1994  -7 Roba de protecció. Requisits generals. 
UNE-EN 348-1:1995  -7 Roba de protecció. Mètodes d’assaigs. Determinació del comportament dels materials a l’impacte 

de petites partícules de metall fos. 
UNE-EN 367-1:1995  -7 Roba de protecció. Protecció a els productes químics. Requisits. 
UNE-EN 370-1:1995  -7 Roba de protecció utilitzada durant la soldadura i les técniques. Part 1: requisits generals. 
UNE-EN 510-1:1994  -7 Especificacions de Roba de protecció a riscos de quedar atrapat per peçes de màquines en 

moviment. 
UNE-EN 532-1:1996  -7 Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d’assaigs. 

 
-  Roba front a rescos mecànics: essencialment consisteixen en fregaments, puntxades, talls i impactes. En quant a les característiques 

de protecció, alguns tipus de roba presenten diverses classes de protecció i altres. 

-  Roba de protecció contra la calor i/o el foc: Aquest tipus de prendes està disenyat per a protegir vers a agresions tèrmiques (calor i/o 
foc) en les seves diverses variants, com poden ser flames, transmisió de la calor i projeccions de materials calents i/o en fussió. 

-  Roba de protecció front a riscos químics: els materials constituïents de les prendes són específics per a el compost químic vers al 
qual es busca protecció. 

-  Roba de protecció front al fred i la intemperie: els materials constituients de aquest tipus de roba habitualment consisteixen en tèxtils 
naturals o sintètics recoberts d’una capa de material impermeable (PVC o poliuretans) o bé aplicar algún tractament per aconsseguir 
una protecció específica. 

-  Roba de protecció front a radiacions: solen emplear-se prendes impermeables conjuntament amb materials que actúen com blindatge 
(Pb, B, etc.). 

-  Roba de protecció d’alta visibilitat: la protecció es pot aconsseguir per el propi material constituïent de la prenda o per la adicció a la 
prenda confeccionada de materials fluorescents o amb característiques de retrorreflectivitat adeqüades. 

-  Roba de protecció front a riscos elèctrics i antiestàtics: en baixa tensió s’utilitzan fonamentalment el cotó o barrejes dec cotó-poliéster, 
mentres que en alta tensió s’utilitza roba conductora. Per la seva part, la roba anti-estàtica s’utilitza en situacions en les que les 
descàrregues elèctriques degudes a la acumulació de electricitat estàtica en la roba poden resultar altament perilloses (atmòsferas 
explosives i deflagrants). Per a la serva confecció s’utilitzen robes conductives, tals com teixits de polièster-microfibres d’acer 
inoxidable, fibres sintètiques amb núcli de carbó, etc. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HAN DE CUBRIR: 
 

La roba de protecció es la prenda o conjunt de prendes utilitzades per  el treballador i destinades a protegir el cos (excepte cap, peus i 
mans) d’algun risc específic. 
-  En els vestits de protecció per a treballs amb maquinària, els finals de màniga i cama s’han de poder ajustar bé al cos, i els botons i 

botxaques han de quedar coberts. 
-  En cas de exposició a la calor forta en forma de calor radiant, s’ha d’elegir una prenda de protecció de material tèxtil metalitzat. 
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•    GENERALITATS: 

CINTURÓ DE SEGURETAT: -  Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. 
-  Alteració de la funció protectora degut al envelliment. 
-  Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari. 
-  Està prohibit utilitzar un cinturó no controlat. 
 
-  Està prohibit utilitzar un cinturó com a dispositiu anticaigudes. 

Serà d’us obligatori en treballs específics on els operaris tinguin riscos de caigudes i/o despejaments. 
El cinturó de seguretat és un sistema de manteniment al lloc de treball. 

 
Haurà d’estar compost per: 
-  Un punt d’anclatje. 
-  En connector, mosquetó. 
-  Una eslinga o corda de longitud fixa o variable 
-  Un arnés cinturó de subjecció amb punt de enganx dorsal. 

 
 

•   TIPUS: 
 

-  Classe A: cinturó de subjecció. 
-  Classe B: cinturó de suspensió. 
-  Classe C: cinturó de caiguda. 

-  Està prohibit utilitzar l’anella portaheines com element d’anclatje. 
-  Està prohibit utilitzar un cinturó només, que no estigui connectat a un dispositiu de subjecció al lloc de treball. 
-  Està prohibit utilitzar un cinturó que hagi servit en una caiguda. 
-  Està prohibit utilitzar un cinturó per a varies persones simultàniament. 
-  Està prohibit posar traves al lliure funcionament de les tanques. 
-  Deurà ser retirat del servei tot equip que hagi arribat a la data de caducitat d’us. 
 
 

•  NORMATIVA: 
 
R.D. 773/1997. Annexes I.8 -7 Utilització d’Equips de Protecció Individual. 
UNE-EN 354-1:1993  -7 Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada. Elements de subjecció. 
UNE-EN 355-1:1993  -7 Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada. Absorció d’energia. 
UNE-EN 358-1:1993  -7 Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada. Sistemes de subjecció. 
UNE-EN 361-1:1993  -7 Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada. Arnesos anticaigudes. 
UNE-EN 363-1:1993  -7 Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada. Sistemes anticaigudes 
UNE-EN 365-1:1993  -7 Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada. Requisits generals per a instruccions d’us i 

marcat. 

 
 

•   UTILIZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 
 

-  Cinturons de subjecció: per a sostenir a l’operari a un punt d’anclatje anul·lant la possibilitat de caiguda lliure, per això l’element 
d’anclatje estarà sempre tensat. S’utilitzarà quan el treballador no necessiti desplaçar-se o estigui limitat en els seus desplaçaments. 

-  Cinturons de suspensió: en treballs en que només existeixen esforços estàtics (pes de l’usuari), tal com operacions en que l’usuari 
estigui suspès pel cinturó, elevació i descens de persones, etc. sense possibilitat de caiguda lliure. 

-  Cinturons de caiguda: s’utilitzarà quan el treballador pugui desplaçar-se, utilitzant per a frenar i parar la caiguda lliure d’un individu. Es 
vigilarà de forma especial la seguretat del punt d’anclatje i la seva resistència. 

 
El cinturó haurà de fer-se servir amb una corda de posicionament. 
El connector haurà d’estar situat per sobre de l’usuari i l’angle no sobrepassarà els 30º. 

 
Els riscos que haurà de cobrir són: 
-  Caiguda d’alçada. 
-  Pèrdua de l’equilibri. 

 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 

-  Limitació de la llibertat de moviment. 
-  Dispositiu d’enllaç curt. 
-  Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica. 
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•    GENERALITATS: 

DISPOSITIU ANTICAIGUDES: •   UTILIZACIÓ I RISCOS QUE HAN DE CUBRIR: 
 
El dispositiu d’anclatje de l’equip de protecció individual contra caigudes ha de poder resistir les forces que s’originen al retindre la caiguda 
d’una persona. 
 
Els punts d’anclatje han de ser sempre segurs i fàcilment accessibles. 

Serà d’us obligatori quan els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o descens (a més dels cinturons de seguretat), per tant apareix el 
risc de caiguda d’alçada i el mateix no està protegit amb medis de protecció col·lectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els components seran: 
-  Arnés anticaigudes: dispositiu de pressió del cos destinat a parar les caigudes. Pot estar constituït per bandes, elements d’ajust i 

d’enganx i altres elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d’una persona per a subjectar-la durant una caiguda i 
després de la parada d’aquesta. 

-  Dispositiu anticaigudes. 
-  Absorbidor d’energia: Equip que, amb la seva deformació o destrucció, absorbeix una part important de l’energia desenvolupada en la 

caiguda. 
-  Connector: equip que permet unir entre sí els diferents components que formen el sistema anticaigudes, i a aquest sistema amb un 

punt d’anclatje segur. Aquesta connexió pot efectuar-se utilitzant un dispositiu anticaigudes o un absorbidor d’energia. Disposa de 
tanca automàtica i de bloqueig manual o automàtic. 

 
 

•   TIPUS : 
 

-  Dispositiu anticaigudes retràctil:  equip provist d’una funció de bloqueig automàtic i un mecanisme automàtic de tensió i de 
retrocediment per l’element d’anclatje retràctil. 
Dit element d’anclantje retràctil pot ser un cable metàl·lic, una banda o una corda de fibres sintètiques. 
ll ii iittii  ttii ii  tt ttiill tt tt  ii tt  ll tt  ii ii ii  ’’ ii ,,   ll ii ii iittii  ttii ii   
 ll’’ ll tt ’’ ll ttjj  tt ttiill.. 

-  Dispositiu anticaigudes deslliscant: dispositiu provist d’una funció de bloqueig automàtic i un element de guia. El dispositiu 
anticaigudes deslliscant es desplaça al llarg de la línia d’anclatje, acompanya a l’usuari sense requerir intervenció manual durant els 
canvis de posició cap a dalt o cap avall i es bloqueja automàticament sobre la línia d’anclatje quan es produeix una caiguda. 

-  Dispositiu anticaigudes desllicant sobre línia d’anclatje rígida: equip format per una línia d’anclatje rígida i un dispositiu anticaigudes 
deslliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d’anclatje rígida. 

tt  llíí ii  ’’ ll ttjj  íí ii  tt   iill   ll  tt ll llii  ii  ffii    tt tt   ff   ii  llii iitt tt  ll  ii tt  
ll tt ll   ll  llíí ii ..  ll tt  ii ii ii  ’’ ii  tt tt  ii tt  ll ii iittii  ttii ii  llllii tt   ll   llíí ii  

’’ ll ttjj .. 

-  Dispositiu ant icaigudes desllicant sobre línia d’anclatje flexible: equip format per una línia d’anclatje flexible i un dispositiu anticaigudes 
deslliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d’anclatje flexible. 

tt  llíí ii  ’’ ll ttjj  ffll ii ll  tt     ffii  ii tt ttii    ll  tt ll llii  ii  ffii    tt ’’ ll ttjj  ii .. 

-  Dispositiu anticaigudes “ANTEC” Línees de vida. 

 
Els elements d’anclatje no es deuran de passar per voreres o aristes aguts. 
 
Els arnesos anticaigudes i les línies d’anclatje es deuran magatzemar penjats, en lloc sec i fresc i lluny de fonts de calor. Es deuran 
protegir del contacte amb substàncies agressives (p. ex. àcids, lleixius, fluids de soldadura, olis) i de la llum solar directa durant el seu 
magatzematje. 
Els EPI contra caigudes fets de materials tèxtils es poden rentar en rentadora, utilitzant un detergent per a teixits delicats i envolten en una 
bossa per a evitar les agressions mecàniques. Una temperatura de rentat recomanada es 30o C. Per sobre dels 60o C, l’estructura de les 
fibres artificials (poliester, poliamida) dels components de l’equip pot resultar danyats. 
 
Els components tèxtils dels equips fets de fibra sintètica, encara quan no es someteixen a sol·licitacions, sofreixen cert envelliment, que 
depèn de l’intentat de la radiació ultravioleta i de les accions climàtiques i medioambientals. 
 
Els riscos que ha de cobrir són: 
-      Lesions del cos per caiguda d’alçada. 
-      Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de EPI contra caigudes d’alçada. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-  Normalment els equips de protecció no s’haurien d’intercanviar entre varis treballadors, doncs la protecció òptima s’aconsegueix 

gràcies a l’adaptació del tamany i ajust individual de cada equip. 
-      Limitació de la llibertat de moviment. 
-      Dispositiu d’enllaç curt. 
-      Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica. 
-      Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. 
-      Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment. 
-      Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari. 
-      Està prohibit utilitzar un cinturó com a dispositiu anticaigudes. 
-      Està prohibit utilitzar l’anella portaheines com element d’anclatje. 
-      Està prohibit posar trabes al lliure funcionament de les tanques. 
-      Deurà ser retirat del servei tot equip que hagi arribat a la data de caducitat d’us. 
 
 

•  NORMATIVA: 
 
R.D. 773/1997. Anexes I.8 -7 Utilització d’Equips de Protecció Individual. 
UNE-EN 354-1:1993          -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Elements de subjecció. 
UNE-EN 353-1:1992  -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Dispositius anticaigudes desllicants amb línia 

d’anclatje rígid. 
UNE-EN 353- 2:1992  -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Dispositius anticaigudes deslliscants amb línia 

d’anclaje flexible. 
UNE-EN 354:1992             -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Elements d’anclatje. 
UNE-EN 360:1992  -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Dispositius anticaigudes retràctils. 
UNE-EN 795:1992  -7 Punts d’anclatje dels sistemes de seguretat anticaigudes. 
UNE-EN 355-1:1993          -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Absorció d’energia. 
UNE-EN 358-1:1993          -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Sistemes de subjeció. 
UNE-EN 361-1:1993          -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Arnesos anticaigudes. 
UNE-EN 363-1:1993          -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Sistemes anticaigudes. 
UNE-EN 365-1:1993  -7 Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Requisits generals per a instruccions d’ús i 

marcat. 
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TANQUES: 
 
 

•    GENERALITATS: 
 

És un sistema de protecció format per tancament opac o translúcit, consistent en cercar l’àrea a on es van a realitzar els treballs. La seva 
finalitat és protegir o impedir l’accés a la zona de treball, a persones alienes a l’empresa. 

 
 

 
 

 
 
 
 

•   TIPUS: 
 

Tanca d’obra: 
-  Tanca de xapa i pals galvanitzats. 
-  Tanca trasladable galvanitzada amb base de formigó. 

 
Tanca de senyalització: 
-  Tanca peatonal. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE  CUBRIR: 
 

Tota part d’obra que limiti amb vies públiques deurà tancar-se amb una tanca de 2 m. d’alçada realitzada amb material resistent. 
Es preveuràn portes d’accés independents per a vehícles i peatons, que han de poder tancar perfectament una vegada finalitzada la 
jornada laboral. 
Tambè es balisaràn els perímetres d’excavacions i enderrocs. 
La tanca de protecció es fixarà al terra amb aglomeracions o hincant els seus suports de forma que el conjunt  quedi estable. 
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XARXAT PROTECCIÓ DE FORATS: 
 
 

•    GENERALITATS: 
 

És un sistema de protecció format per una corda perimetral de poliamida i una malla tambè de poliamida formant una quadrícula de 75x75 
mm. i tindrà una càrrega de trencament de 180 kg/ml, aproximadament. 

 

 
 
 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 
 

Les xarxes de seguretat deuen estar instal·lades el més a prop possible per sota del nivell de treball. 
Les xarxes de seguretat s’instal·laràn amb cordes d’atat a punts d’anclatje capaços de resistir la càrrega característica. 
La distància entre els punts d’anclatje ha de ser inferior a 2.5 m. 
Ha d’estudiar-se la col·locació per a deixar una distància o espai de seguretat entre la xarxa i el terra o qualsevol altre element o obstàcle, 
a rao de la elasticitat de la pròpia xarxa. 

 
•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 

 
-  Sistema de subjecció o sistema anticaígudes. 
-  Guants de manipulació de treball. 

 
 

•  NORMATIVA: 
 

UNE 81-650-80 
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•    GENERALITATS: 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

 
És un sistema de protecció format per una barana o barra superior situada a 1 m. del terra, un llistó intermitg col·locat a 45 cm., un 
entornpeu d’alçada entre 15 i 30 cm. i uns elements verticals que permetin l’anclatje a la borera de l’abertura a protegir. 

 

 
 

•    TIPUS: 
 

-  Montatge incorporable al sostre.  Bàsicament consisteix en introduïr en el formigó del sostre, quan se està formigonant, un cartutx en 
el qual s’introduirà després el muntant de la barana. Aquest cartutx podrà ser de qualsevol material, ja que la seva única misió és 
servir d’encofrat per a deixar un forat en el formigó per a introduïr el muntant. El cartutx es deurà tapar mentres no es col·loqui el 
muntant, per a que no es taponi de bruticia. Les dimensions d’aquest forat seràn lleugerament majors que el muntant per a que es 
pugui introduïr fàcilment i si existeix molta holgura, una vegada introduït s’afiançarà amb falques. 

-  Montatge de tipus puntal. El montatge és un puntal metàlic, en el qual no es poden clavar les fustes de la barana. Si la barana és 
metàlica i es lliga el puntal amb filferros o cordes, existeix el perill de deslliscament, amb el que perdrà tot els seu efecte de protecció. 
A continuació es mostren dos tipus de suports per a barana, acoplable a puntals metàlics. 

-  Montatge tipus sargent. El muntant és de tub quadrat i se subjecta en forma de pinça al sostre. L’amplada d’aquesta pinça és 
graduable, d’acord amb l’espesor del sostre. En el mateix van pengats uns suports on es recolzaràn els diferents elements de la 
barana. 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 
 
Són proteccions col·lectives que serveixen per a evitar les caígudes dels treballadors, que treballen en una planta determinada, s’utilitzaràn 
aquest tipus de proteccions sempre que sigui possible, o en el seu defecte xarxes, però sempre s’usarà una o l’altre o les dues al mateix 
temps, debent cobrir tambè el risc de caiguda de materials i/o d’eines. La seva col·locació és senzilla i és possible fer-la adoptar el contorn 
exacte de la planta que es vagi a protegir, si be té indubtables aventatges presenta alguns inconvenients, només els operaris que treballen 
en la planta rodejada de baranes estàn protegits. 
 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 
-      Casc protector. 
-      Sistema de subjecció o sistema anticaigudes. 
-      Guants de manipulació o de treball. 
-      Calçat de seguretat. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
No s’utilitzaràn mai com baranes cordes o cadenes amb banderetes o altres elements de senyalització, ja que no impideixen la caiguda al 
no tenir per sí mateixes resistència. 
 
 

•  NORMATIVA: 
 
RD. 1627/1997 Anex IV Part C Punt 3 a. 
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•    GENERALITATS: 

XARXES PENJADES: 

 
És un sistema de protecció format per xarxes verticals substentades mitjançant elements metàlics i es complementa amb uns ganxos que 
han sigut col·locats al sostre o llosa per a enganxar la part baixa de la xarxa formant un embossament. 
La seva aplicació principal és la de protegir a els treballadors durant l’execució dels treballs en una obra d’edificació en la fase d’estructura. 
El tamany màxim de la malla serà de 100 mm. si es tracta d’impedir la caiguda de persones, i de 25 mm. màxim per a impedir caiguda 
d’objectes. 
Cobreixen normalment 2 plantes, serveixen per a impedir la caiguda únicament en la planta inferior, mentres que en la superior només 
limiten la caiguda. 

 

 
 
 

•    TIPUS: 
 

-      Xarxa de braç fix. 
-      Xarxa de braç abatible. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HAN DE CUBRIR: 

 
 
 
 
 
 
 
Recolzament inferior sostre      Paso interior en sostre  Recolzament inferior volat  Paso exterior volat 
 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 
-  Casc de seguretat amb barbuquejo. 
-  Cinturó de seguretat. 
-  Guants de llana. 
-  Calçat antideslliscant. 
 
 

•   CRITERI DE REBUIG: 
 
-  L’alçada a la que se sitúen les xarxes no sobrepassarà mai els 6 m. 
-  No es pondràn mai les xarxes tenses perque en el moment de l’impacte es produeix l’efecte de rebot. 
-  La forma de les malles serà ròmbica i no quadrada, degut a que les tensions sobre les cordes perimetrals es millor que s’apliquin en 

direcció obliqua i no en direcció ortogonal. 
-  La xarxa no estarà penjada, i no quedaràn forats sense cobrir. 
 
 

•  NORMATIVA: 
 
UNE-EN 1263-2. 

 
-  Xarxa de braç fix: 
La seva col·locació es realitza introduïnt l’antena per uns orificis executats en el sostre o llosa armada a 50 o 60 cm. de façana. 
Els punts de fixació són de dos sostres com a mínim i un tercer és la planta de treball. 
Tambè pot fixar-se mitjançant brides a els pilars de l’estructura. 
El tub ha de ser foradat en el seu extrem inferior per a recolzament en el sostre d’un passador, evitant el deslliscament de l’antena. Els 
pescants tindràn una separació máx. de 5 m. en planta. El braç de la xarxa estarà per sobre de la planta de treball 1 m. 
Els suports estaràn assegurats front al gir. 
L’extrem superior de la xarxa estarà subjecte a els suports per cordes d’atat amb gaza. 
Les xarxes col·locades per aquest sistema està modulades en 10 m. d’alçada i 5 m. d’amplada. Els seus extrems aniran enganxats a els 
pescants a través de la corda d’hissat i al propi pescant, assegurant sempre el seu perfecte amarre amb nus tipos mariner, auxiliant-se 
d’un passador per a evitar el seu deslliscaments al ser sotmesa la corda a una tensió per la caiguda d’objectes o persones sobre la xarxa. 
Els móduls de xarxa aniran units lateralment a través de la corda perimetral per una corda auxiliar de les mateixes característiques. 
L’extrem inferior anirà enganxat a uns anclatjes embutits al sostre cada 50 cm. de separació. 
La distància entre els punts d’anclatge i la borera de l’estructura no serà menor de 10 cm. 

 
-  Xarxa de braç abatible: 
Aquest sistema ens permet apropar o allunyar la xarxa a la línia de façana segons les necessitats de l’obra. 
La seva col·locació és exactament igual a l’anterior. 
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MARQUESINES: 

 
 

•    GENERALITATS: 
 

És un sistema de protecció format per uns perfils metàlics IPN, embeguts en el sostre de Planta Baixa, i uns taulons de fusta per a 
formalitzar una bastida volada. 
Tambè poden ser metàliques fabricades en taller amb coberta de xapa enganxada en fred de 2 o 3 mm. de  gruix. 

 

 
 
 

•   UTILITZACIÓN I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 
 

Deurà protegir l’entrada d’obra, pasos de peatons o pasos de circulació interior d’obra, contra la caiguda d’objectes. 
Aquestes marquesines poden ser prefabricades en obra o es poden utilitzar el model tipus marquesina amb bastides tipus modular o 
tubular creant un túnel que es cubreix amb fusta. 
Les plataformes volades de la línia de façana sobre via pública deuràn tenir com a mínim una amplada d’1,5 m. i deuràn suportar una 
càrrega de 600 kg/m2. 
Les marquesines deuràn disposar d’una barana a partir dels 2 m. d’alçada de treball, amb un metre sobre la seva plataforma, amb rigidesa 
suficient i zocol de seguretat. 
Després dels treballs d’estructura i /o tancament, els taulons seràn retirats i els perfils esbiaixats. 
Deuràn mantenir-se netes de material i deixalles que poden entorpir els treballs o que suposin un risc d’accident per a peatons o operaris 
de l’obra. 

 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 

-  Casc. 
-  Guants. 
-  Botes. 
-     Cinturó de seguretat. 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 

 
Quedan totalment prohibides les cintes, malles o cordes que s’utilitzen com baranes de seguretat en aquestes marquesines. 
Únicament es disposaràn de les heines de treball i el material d’ús inmediat, i no se sobrepassarà en cap cas la càrrega admesa de 
seguretat. 
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•    GENERALITATS: 
 

És un sistema de protecció format per 

SIRGUES: •   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-  Limitació de la llibertat de moviment. 
-  Dispositiu d’enllaç curt. 
-  Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment. 
 

•  NORMATIVA: 
 

En la fase de tancaments, es replantejarà en planta els panells estableixen un repart de juntes. Per a el montatge dels panells de traveses, 
mitjançant l’auxili de la grua enganxant el panell i presentant el mateix sobre la zona senyalitzada per panell inferior. Es procedirà al 
posicionament en planta, estableixent de la cota superior del panell, nivelació de la seva vorera superior, aplomat transversal o de cares, 
comprovació del plom de cantells, col·locació de puntals per al seu arriostrament i punteant amb soldadures dels anclatges. 

 
En aquesta operació és importantísim les mesures de seguretat de l’operari, el qual anirà fixat mitjançant sirga longitudinal (veure planols) 
a un arnés. Les sirgues quedaràn anclades a punts amb peçes especials que es detallen a continuació: 

 

 
Anclatge extrem                       Anclatge intermit              Reenviament d’àngle 90º exterior 

 

 

 
 

Extrem: 3 subjectacables+guardacable inox.       Sistema de pas del mosquetó per anclatge intermitg 
 
 

 
 

•    TIPUS: 
 

-      D’acer inoxidable. 
-      D’alumini. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR: 

 
-  Norma UNE 795 -7 Protecció contra caigudes en alçada. 
-  RD 1627/1997     -7 Caigudes d’alçada. 
-  RD 1627/1997     -7 Manteniment i previsió de montatges o reparacions en zones de risc 

 
Ha de cubrir el risc de caiguda d’alçada. 

 
•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 

 
-  Casc de seguretat. 
-  Cinturó de seguretat. 
-  Dispositiu anticaigudes. 
-  Guants. 
-  Calçat antideslliscant. 
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•    GENERALITATS: 

 
EXCAVADORES: 

 
-  Unicament podrà manipular, accionar i conduïr la màquina el personal adeqüadament autoritzat i capacitat. 
-  Es prohibeix l’abandonament de la màquina en marxa. 
-  No realitzar ajusts mecànics amb el motor en marxa. 

 
Maquinària utilitzada en els moviments de terres per a excavar rases, sótans fonaments i altres treballs d’excavacions en espais limitats. 
Maquinàries hidràuliques o accionades per cable. 

 

 
 

•    TIPUS: 
 

Pala excavadora frontal 
Retroexcavadores 
Excavadora bivalva 
Dragalina 

 
•   PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
- Casc 
- Calçat antideslliscant 
- Protecció auditiva 
- Guants de cuir. 

 
•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 

 
- Els conductors estarán adequadament instruïts en el que es referent a la circulació i maniobres en l’interior de l’obra. Tota maquinària 
deurà de dispondre de les senyals acústiques i lluminoses de marcha enrrere. 
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb respecte a les línies elèctriques. 
- Es limitarà l’acces dintre del radi d’acció de la màquina. 
- Es deurà actuar  sempre  en condicions  que  no suponguin  un perill d’estabilitat  tant en l’acció  com  en la maniobra,  en càrrega  i 
descàrrega. 
- La producció de soroll per sobre dels nivells permesos comportarà l’utilització de protectors auditius adequats 
- Les màquines giratòries i/o retroexcavadores treballaràn sempre amb potes d’anclatge. 
- L’empresa subcontrata de maquinària o excavacions, deurà presentar part de revisió mecànica anual de la mateixa. 
- Cuan girin les màquines ho faràn amb la cullera recollida. 
- Al finalitzar el treball de la màquina, la cullera quedarà soportada en terra o recollida en la pròpia màquina. 
-  La reposició de carburant es realitzarà amb  la màquina parada, el magatzematge d’aquest combustible es realitzarà en lloc adequat i 

deurà constar amb les mides d’extinció adequades. 
- En marxa enrrere el conductor deurà accionar el claxon i les llums blanques. 
- Avanç de l’inici dels treballs  d’excavacións  a través de retroexcavadora  deuràn revisar-se  els frens, ajust dels miralls retrovisors, 
comprovació de la visibilitat i del claxon de marxa enrrere. 
- Al finalitzar la jornada ha de deixar-se la màquina en la zona d’estacionaments prefixada, baixar el catúfol i deixar-lo en el terre. 
- Avanç de sortir del lloc de conducció ha de tenir-se en compte: 

- posar el frè d’estacionament. 
- posar en punt mort els distints comandaments. 
- si l’estacionament es prolongat (més d’una jornada) es desconectarà la batería. 
- treure la clau del contacte. 
- tancar la cabina i tots els punts d’acces a la màquina. 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 
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GRUA MÒBIL: 
 

 
•    GENERALITATS: 

 
La seva característica fonamental respecte a les grues torre radica en el seu 
caràcter autónom i mòbil. 

 
 
 
 
 
 

•    TIPUS: 
 

Sobre eruges 
Sobre rodes 
Sobre camió 

 
•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 

 
Casc 
Guants de cuir 
Botes amb sola antideslliscant 

 
•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 

 
 

-  Aquests vehícles deuràn manegar-los personal degudament ensinistrat i qualificat per al seu ús. 
-  Ha de tenir-se comte: 
-  Avanç de començar qualsevol maniobra d’elevació o descens, deuràn de desplegar-se les potes estabilitzadores. 
-  No treballar amb el cable inclinat. 
-  S’haurà de certificar que dites grues han realitzat una inspecció feta per una E.C.A., d’acord amb un procediment que sigui 
conforme amb les normes U.N.E. relatives a grues mòbils. Dit procediment incluirà els corresponents accesoris, plomes, bragues, etc. 
-  Els gats estabilitzadors deuràn recolzar-se sobre terreny firme, o bé sobre tablons de 7 cm. de gruix, per a utilitzar-los com 
elements de repartiment. 
-     Disponarà de gràfic de càrregues, indicador d’àngles i final de carrera. 
-     Bàscula de pesada per a grues de més de 100 Tm. Les grues de 60 Tm. disposaran de bàscula a criteri del Cap d’Obra. 
-     L’operador no deurà abandonar la cabina o el lloc de comandament si existeix una càrrega penjada 
-     Durant els treballs de gir de la ploma amb la càrrega penjada l’operador ha de vigilar la trajectòria de la càrrega per a evitar colisions o 

accidents, especialment en contacte amb les línias elèctriques aéreas 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 

 
-  Es prohibeix l’estància i trànsit d’operaris dintre del radi d’acció de la grua mòbil. 
-     El ganxo del braç de grua tindrà pestell de seguretat. 
-     Es prohibeix el trasport de càrreges penjades, per a l’elevació i moviment de les càrreges la grua deurà romandre inmòbil. 
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TRAGINADORA DE TRABUC: 
 

 
•    GENERALITATS: 

 
Vehícles destinats al transport de materials lleugers, 
consistents en una caixa, tremuja o trabuc vasculant per a 
la seva descàrrega. 

 
 
 
 
 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 
 

-  El personal encarregat de conduïr la traginadora de trabuc serà un especialista en el domini de aquest vehícle. 
-  Quan es deixi estacionat el vehícle ha de parar-se el motor i utilitzar el frè de mà. 
-  Dispondrà de senyalització acústica i lluminosa de marxa enrrere. 
-  En la descàrrega de la traginadora junt a terraplenats, rases, taluds, pous, deurà colocar-se un tabló que impedeixi l’avanç de la 

traginadora més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
-  En la càrrega del material en la caixa deurà considerar-se la capacitat màxima del mateix, i deurà prohibir-se el transport dels objectes 

que surtin de la vorera de la caixa. 
-  En la traginadora només ha de anar el conductor, i està totalmente prohibït usar-lo com transport per a el personal. 
-  La càrrega situada en el trabuc mai dificultarà la visió del conductor. 
-  S’exigeix que tots els camions traginadores de trabuc estiguin en perfectes condicions d’ús. Es reserva el dret d’admissió en l’obra en 

funció de la posta al dia de la documentació oficial del vehícle. 
-  Per a evitar els riscos per fatiga o trencament de la suspensió, les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant 

descàrreges brusques, que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 
-  Per a evitar el risc de caiguda d’objectes transportats, es cubrirán les càrregues amb una lona, subjecta amb fleixos de subjecció. 
-  És obligada la col·locació de falques antideslliscants en cassos de estacionament del vehícle en pendents. 
-  S’inspeccionarà diàriament el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, claxons, etc. 
-  Per a prevenir la pols ambiental, es regarà els camins de circulació interna. 
-  S’instalarán topalls de final de recorregut ubicats a un mínim de 2 m. dels taluds. 
-  S’instalarán senyals de perill i prohibit el pas a 15 m. dels llocs de vertit dels camions traginadors. 
-     La producció de soroll per sobre dels nivells permesos, s’exigirà l’utilització de protectors 
auditius adequats. 
-  La reposició de combustible es realitzarà amb la màquina parada. El magatzematge del combustible es realitzarà en lloc adequat 
i protegit i separat de la resta de materials, contarà amb les mides d’extinció d’incendis adequades. 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 

 
-  Queda expresament prohibit pujar per els laterals de la caixa del camió durant les operacions de càrrega. 
-  Es prohibeix l’abandonament del camió amb el motor en marxa. 
-  Es prohibeix treballar o romandre a distàncies inferiors a 10 m. del camió traginadora. 
-  Es prohibeix carregar els camions traginadors per sobre de la càrrega màxima marcada per el fabricant. 
-  No fumar quan es manipuli la batería ni quan s’abasteix de combustible. 
-  Pugar i baixar del camió per l’esglaó del que està dotat per aquesta fi. 
-  No pujar i baixar recolzant-se sobre llantes, rodes o sortints, sino mitgllançant agafalls i de forma frontal. 
-  No saltar directament al terre. 
-  No realitzar ajusts mecànics amb els motors en marxa. 
-  Avanç de posar en marxa el motor o abandonar la cabina , assegurar-se que està instal·lat el frè de mà. 
-  No guardar combustibles ni draps greixosos sobe el camió. 
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GRUA TORRE: 
 
 

•   GENERALITATS: 
 
 

’’ ii ii  ll  lliitt ii  ’’  jj tt  ’’II tt ll ll ii  lliitt tt   tt ii  ff lltt tt ii ii tt ll ll ll ii ff ii ll.. 

El  montatje  i  desmontatje  es  realitzarà  per  una  empresa  especialitzada,  la  qual  realitzarà  un  informe  sobre  el  correcte  montatje  i 
funcionament. 

 
En el cas de que existeixin varies grues pròximes, s’evitarà l’interferència entre aquestes. 
De no ser possible , l’alçada de les mateixes deurà ser distinta, però com sigui que en aquest cas encara és possible el xoc de la ploma 
més baixa amb el cable de la més alta, es deurà utilitzar limitadors automàtics que impedeixin el funcionament quan una vulgui treballar en 
la zona de interfèrencia de l’altra i aquesta es trobi en dita zona. 

 
La ploma, amb el ganxo de hissar deurà girar sense obstacles i amb suficient alçada sobre les edificacions i permetent el pas d’operaris, 
establint com a mínim 5 m entre l’obstacle mes soortint i la part més extrema de la grua. 

 

 
 

Els sistemes de seguretat de la grua seràn com a mínim els següents: 
Tenir connexió a terra. 
Limitador de par màxim. 
Limitador de càrrega màxima. 
Limitador de final de carrera de llargaria de carro. 
Limitador de final de carrera de elevació del ganxo. 
Limitador de final de carrera de traslació de la grua. 
Limitador d’àngles horitzontals d’orientació o gir. 
Limitador d’àngles verticals 
Dispositiu d’inmobilització de la grua. 
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L’operari gruísta serà especialista en el domini de la grua i sempre deurà maniobrar-la des de un punt alt i perfectament protegit 
anticaigudes 
 
El ganxo del carro de grua tindrà pestell de seguretat. Es fa observar l’asa que serveix per a manipular el carro, evitant agafades quan es 
manipula per el ganxo. 
Es construïran  els fonaments  segons els plans constructius  aprovats per el tècnic competent.  Quedaran  especificats  els dispositius 
d’amortigüació de final de vida i el limitador de càrrega de traslació, indicant la distància de la seva col·locació. 
Mai es treuran ni arrastraran objectes fixos o pesats que estiguin en el terra, ni tampoc es farà tracció oblicua de càrreges. 
 
Se dispondrá en sitio visible, la placa de características de la grúa, con el diagrama de cargas incluido. 

Siempre se respetará la relación entre velocidad de elevación y carga a elevar. 

El material transportat es farà de lligar amb dues bragues o fleixos com a mínim i el seu trasllat es farà en condicions d’estabilitat. 
Es deurà tenir molt de compte en les reparacions de la grua. 
Quan existeixin operaris treballant en la ploma, sense cap tipus de dubte, deuran anar provistos de cinturó de seguretat agafat a la braga 
de la grua. És convenient que tinguin dos punts de subjecció l’arnés, per a els moments en que quedin desprotegits. 
La grua es desconectarà de la xarxa elèctrica. 
Al finalitzar la jornada laboral, la grua, sempre quedarà en possició de "penell", de forma que pugui girar lliurement, a la vegada s’hissarà el 
ganxo, i es desplaçarà junt a la torre, amb el pes propi que garanteixi el fabricant. 
 
Els operaris encarregats de la recepció i col·locació de materials, vers la impossibilitat d’una adequada protecció colectiva, deuran utilitzar 
cinturó de seguretat anclats a punts fixes de l’estructura. 
 
Les càrreges han d’arrbar al lloc de recepció a través del descens vertical. 
 
El transport aéri de les càrregues es realitzaran sense cap tipus de moviment brusc, lentament i tenint prevista la trajectòria de les 
mateixes  per a eviar xocs contra obstàcles. 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 

tt   llll 
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•   CRITERIS DE REBUIG: 
 

 tt llll     ll  ttii ll   ll   tt ll  tt jj tt .. 

En dies de fort vent deurán suspendre els treballs. 

 
•   NORMATIVA: 

 
Dit projecte farà constar que està d’acuerd en quant a condicions d’instal·lació amb la norma UNE 58-101-80, (Aparells pesats d’elevació. 
Condicions de resistències i seguretat en les gruas-torre desmontables per a obres. Condicions d’instal·lació i utilització) 
 
Els materials de la grua han d’ajustar-se, tant en la seva calitat com en la seva duració mitja en ús, al que disposa la Norma UNE 58-101- 
102-103 y 104. 
R.D. 836/2033 Nova instrucció tècnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació manutenció, referent a grues torre 
fora obres o altres aplicacions. 

 
Es deurà portar un llibre de manteniment dels controls i les revissions realitzades en cada grua torre. 



 

20 
 

 
 

•   GENERALITATS: 
 

Els maquinets estaràn dotats de: 

MAQUINET: -  R.D. 1495/1986, de 26 de maig. 
-  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre. 
-  R.D. 56/1995, de 20 de gener. 
-  Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva 

89/392/CEE sobre màquines. 
-  Normes UNE-EN, de la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del R.D. 

1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines 
-  Dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent. 
-  Ganxo amb pestell de seguretat. 
-  Carcasa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a l’accès  a les parts mòbils internes. En tot moment estarà instal·lada al 

complet. 
-  Els llaços dels cables utilitzats per a hissar, es formaràn amb tres brides i guardacaps. Tambè poden formar-se a través d’un casquet 

soldat i guardacaps. 
-  En tot moment podrà llegir-se en caràcters grans la càrrega màxima autoritzada per a hissar, que coincidirà amb la marcada pel 

fabricant del maquinet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’USO: 
 

Per aquest tipus de maquinària no es necessari que la monti un equip especialista, però si es deurà realitzar amb les següents condicions: 
-  Deurà dispondre de dispositiu limitador de final de carrera que impedeixi el xoc de la càrrega contra el braç. 
-  El tambor d’enrotllament del cable deurà estar tapat amb carcassa per a protecció. 
-  El cable de suspensió serà revisat periòdicament. 
-  El ganxo tindrà pestell de seguretat. 
-  L’operari que manipuli el maquinet, deurà estar protegit vers la caiguda, per una barana de 90 cm d’alçada, que cubreixi la totalitat del 

perímetre on traballi. 
 

L’anclatge del maquinet al sostre es realitzarà a través de tres brides passants per cada recolzament, que atravesaràn el sostre abraçant 
les biguetes o nervis. 

 
La connexió de corrent dels maquinets es realitzarà a través d’una manguera elèctrica antihumitat dotada de conductor expres per a 
connexió de terra. El suministrament es realitzarà sota la protecció dels disjuntors diferèncials del quadre elèctric general. 

 
Els soports dels maquinets, estaràn dotats de barres laterals d’ajuda a la realització de les maniobres. 

 
S’instal·larà una "argolla de seguretat" (cable de seguretat o asimilable), en la que ancorar el fiador del cinturó de seguretat de l’operari 
encarregat de la utilització del maquinet. 

 
S’instal·larà, junt a la "zona de seguretat per a càrrega i descàrrega" a través del maquinet, una senyal de "perill, caiguda d’objectes". 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 

-  Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball. 

 
-  Es prohibeix expressament ancorar els fiadors dels cinturons de seguretat a els maquinets instal·lats. 
-  Es prohibeix hissar o desplaçar càrregues amb el maquinet mitgllançant tibades fortes, per ser maniobres insegures i perilloses. 
-  Es prohibeixen les operacions de manteniment dels maquinets sense desconnectar de la xarxa elèctrica. 
-  El contrapes  del maquinet  no  podrà  retirar-se.  Això  comporta  que la subjecció  del mateix  es realitzarà  a través  d’anclatjes  o 

arriostraments a sostres o punts fixos. 
 

-  NORMATIVA: 
- 
-  Que afecta al fabricant de màquines 
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VIBRADOR: 
 
 

•    GENERALITATS: 
 

La vibració del formigó consisteix en sometre al formigó fresc, inmediatament després de ser vertit en un encofrat, a vibracions d’alta 
freqüència que produeixen en les seves partícules una dràstica reducció de la seva fricció interna, imprimint en elles una ràpida i 
desorganitzada movilització en l’àrea de influència del vibrador. La pasta adquireix una consistència més fluida aparentat licuar-se. 
Aquesta movilització de totes les partícules i de la pasta permiteix que bombolles d’aire ascendeixen dintre de la massa del formigó fresc i 
surtin a l’exterior. 
Durant el procès la pasta de ciment s’introdueix i presiona entre els agregats més gruixuts, distribuïnt-los de forma homogènea. 

 
 

Vibrador convencional  Regla vibrant  Vibrador d’agulla 
 

•    TIPUS: 
 

-      Vibrador intern d’alta freqüència. 
-      Vibrador intern de pèndul. 
-      Vibrador interno excèntric. 
-      Vibrador intern pneumàtic. 
-      Vibrador extern: vibrador de motlle o taules vibrants. 

 
 

Vibrador portàtil 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 

 
-  NORMATIVA: 
 
Que afecta al fabricant de màquines 
-  R.D. 1495/1986, de 26 de maig. 
-  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre. 
-  R.D. 56/1995, de 20 de gener. 
-  Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats pels Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva 

89/392/CEE sobre màquines. 
-  Normes UNE-EN, de la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anex I del R.D. 

1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines 
-  Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització pels treballadors-dores dels equips de treball. 

 
L’operació de vibrat, la realitzarà sempre l’operari, des d’una posició estable i protegida. 
La manguera d’alimentació des de el quadre elèctric estarà protegida. 
Per a evitar el risc de caiguda al caminar sobre les armadures durant el vibrat, s’efectuarà des de uns tablons disposats sobre la capa de 
compresió d’armadures. 

 
•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 

 
-  Guants de goma sota uns de cuir. 
-  Roba de protecció 
-  Mandrí, maniguets i polaines impermeables. 
-  Botes de goma de media canya amb plantilla. 
-  Faixa elàstica. 
-  Monyeques. 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 

 
Per a evitar la transmisió de vibracions a la resta dels treballadors i la desunió dels armadures on el formigó, no es déu vibrar recolzant 
l’agulla directamente sobre les armadures. 
Per a evitar el risc elèctric no es deixarà abandonat el vibrador conectat a la xarxa elèctrica i les conexions es realitzaràn a través de 
conductors estancs a l’intemperie. 
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•    GENERALITATS: 
 

Estarà dotada dels següents elements de protecció: 

SERRA: -  Avanç de posar la màquina en servei comprovi que no estigui anul·lada la connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi a l’Encarregat per a 
que sigui subsanat el defecte i no treballi amb la serra, pot sufrir accidents per causa de electricitatComprovi que l’interruptor elèctric 
es estanc, en cas de no ser així, avisi a l’Encarregat per a que sigui susbtituït, evitarà accidents elèctrics. 

-  Utilitzi l’empentador per a manipular la fusta; consideri que de no fer-lo pot perdre els dits de les seves mans. Desconfíi de la seva 
habilitat. Aquesta màquina es perillosa. 

-  No tregui la protecció del disc de tall. 

-  Carcassa protectora i resguards que impideixin les atrapades pels órgans mòbils. Es deuràn utilitzar nanses adequades, quan el 
tamany de les peces a tallar ni garanteixi la seguretat de les mans dels operaris 

-  Gavinet divisor del tall separat tres milímetres del disc de la serra. 
-  Es dispondrà de dossificador d’aigua quan es procedeixi al tall de ceràmica. 
-  empentador de la peça a tallar i guia. 
-  Carcassa de protecció de les transmisions per politjes. 
-  Interruptor estanc. 
-  Connexió a terra. 

 

 
 

-  S’ha de vigilar en tot moment que les dents de la serra circulr estiguin convenienment triscades. 
-  S’ha de dispondre de ganivet divisor separat tres milímetres del disc de la serra. 
-  S’ha d’instal·lar una caputxa en la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 
-  S’ha de tancar completament el disc de la serra situats per sota de la taula del tall, a través d’un resguard, deixant només, una sortida 

per a la serra. 
-  S’ha de situar un interruptor de aturada i marxa, en la mateixa serra circular. 
-  Totes les connexions, terminals i conductors elèctrics que arribin a la màquina estaràn protegits. 
-  El soport de la serra serà segur i horitzontal, amb l’eix perfectament equilibrat. Ha de dispondre de ganivet divisor. 

 
 

•   TIPUS: 
 

-  Serra per a tall de fusta 
-  Serra per a tall de materials ceràmics. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:  Talladora de ceràmica 
 

El manteniment serà realitzat per personal especialitzat. 
-  L’alimentació elèctrica es realitzarà a través de mangueres antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de 

distribució, per a evitar els riscos elèctrics. 
-  La connexió a terra de les taules de serra es realitzarà a través del quadre elèctric general (o de distribució), en convinació amb els 

disjuntors diferèncials-. 
-  Es prohíbeix ubicar la serra circular en llocs amb bassals, per a evitar els riscos de caiguda i elèctrics. 
-  Les serres circulars, no s’ubicaràn a distàncies inferiors a tres metres, (com a norma general) de la vorera dels sostres amb l’excepció 

dels que estiguin efectivamente protegits. 
-  No s’ubicaràn en l’interior de àrees d’influència de càrregues penjades del ganxo de la grua, per a evitar els riscos per vessadures de 

la càrrega. 
-  Es netejarà de productes procedents dels talls, los aledanys de les taules de serra circular. 

-  Si la màquina es para, aparti’s d’ella i avisi a l’Encarregat per a que sigui reparada. No intenti realitzar ni ajusts ni reparacions, pot 
sufrir accidents.-Desconnecti l’endoll-. 

-  Avanç d’iniciar el tall:-Amb  la màquina  desconnectada de l’energía  elèctrica-, giri el disc a mà. Fagi que el susbtitueixin si està 
fisurat, agrietat o li falta alguna dent. Si no ho fa, poden trencar-se durant el tall i vostè o els seus companys poden resultar 
accidentats. 

-  Extregui prèviament tots els claus o parts metàliques  encastades en la fusta que desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir 
disparada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos. 

-  Efectui el tall a ser possible a l’intemperie-o en un local molt ventilat-, i sempre protegit amb una mascareta de filtre mecànic. 
-  Efectui el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses, però procuri no llançar-les sobre els seus companys, 

tambè poden patir danys al respirar-les. 
-  Mulli el material ceràmic, avanç de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 
 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 
-  Ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. 
-  Mascareta contra la pols 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-  No s’utilitzaràn discs amb dents trencades ni els que són inadequats per a els materials que s’han de tallar. 
-  Serà molt important evitar la presència de claus al tallar fusta. 
-  En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagi embotat i ja no tenen la forma de triscat s’haurà de desfer del disc. 
 
 

•   NORMATIVA: 
 
S’haurà de cumplir en tot moment el  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre, per ell es dicten les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
Que afecta al fabricant de màquines 
-  R.D. 1495/1986, de 26 de maig. 
-  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre. 
-  R.D. 56/1995, de 20 de gener. 
-  Resolució de l’1 de marzç de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva 

89/392/CEE sobre màquines. 
-  Normes UNE-EN, de la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del R.D. 

1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines 
-  Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball. 
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•    GENERALITATS: 

GRUP COMPRESSOR: -  S’ha de substituïr la puntera en cas de que s’observi deteriorament o desgast d’aquesta. 
-  No abandonin mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
-  No s’ha de deixar, en cap cas, el martell pneumàtic clavat en el terra. 
-  Les mangueres a utilitzar estaràn en perfectes condicions d’ús, descartan les que presentin esquerdes o desgast 

 
El compressor quedarà en estació amb la nansa d’arrastre en posició horitzontal. 
Els mecanismes de connexió estaràn rebuts a través de racors de presió. 

 
 

•   UTILITZACIÓN I PREVENCIONS D’ÚS: 
 

El compressor quedarà en estació amb la nansa d’arrastre en posició horitzontal. 
Els mecanismes de connexió estaràn rebuts a través de racors de presió. 

 
-  El grup compressor s’instal·larà en obra en la zona asignada per la prefactura de l’obra. 
-  L’arrasegament directe per a l’ubicació del compressor, pels operaris, es realizarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i 

taluds, en prevenció de riscos de desprendiments. 
-  El transport dintre d’una caixa de camió es realitzarà completament inmobilitzat, calçant-lo i lligant-lo per a evitar moviments. 
-  El grup compressor deurà estar insonoritzat, així com tambè el martell pneumàtic. En cas que no sigui possible l’operari deurà utilitzar 

equip de protecció individual (auriculars o tapons). 
-  Les  carcasses  protectores  del  compressor  estaràn  sempre  instal·lades  i  en  possició  de  tancades  en  prevenció  de  possibles 

atrapaments o per a evitar la emisió de soroll. En cas de la exposició del compressor a altes temperatures ambientals s’ha de colocar 
en un lloc a l’ombra. 

-  S’instal·laràn senyals de seguretat que indiquen: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la 
màquina en tot moment, ús de mascaretes i ulleres. 

-  Els compressors a utilitzar en l’obra s’ubicaràn a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors). 
 

-  El compressor (o compressors), s’ubicarà en llocs senyalats per a la seva utilització en prevenció dels riscos per imprevisió o creació 
d’atmòsferes sorolloses. 

-  El transport en suspensió, s’efectuarà mitgllançant un enbragat a quatre punts del compressor, de tal forma, que quedi garantitzada la 
seguretat de la càrrega. 

-  El compressor a utilitzar, quedarà en estació amb la nansa d’arrosegament en posició horitzontal (llavors l’aparell en la seva totalitat 
està nivelat sobre l’horitzontal), amb les rodes subjetes a través de tacs antideslliscaments. Si la llança d’arrosegament manca de 
roda o de pivot de nivelació, se li adaptarà a través d’un suplement ferma i segur. 

-  Els compressors a utilitzar, seràn dels anomenats "silenciosos" amb l’intenció de disminuïr la contaminació acústica. 
-  Les operacions de forniment de combustible s’efectuarà amb el motor parat, en prevenció d’incendis o de explosió. 
-  Les mangueres a utilitzar estaràn sempre en perfectes condicions d’ús; és a dir, sense esquerdes o desgasts per a evitar una 

punxada. 
-  Els mecanismes de connexió o d’unió, estaràn rebuts a les mangueres mitgllançant racors de pressió segons càlcul. 
-  Les mangueres de presió es mantindràn elevades o protegides en els creuaments dels camins. 

 
•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 

 
-  NORMATIVA: 
 
Que afecta al fabricant de màquines 
-  R.D. 1495/1986, de 26 de maig. 
-  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre. 
-  R.D. 56/1995, de 20 de gener. 
-  Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva 

89/392/CEE sobre màquines. 
-  Normes UNE-EN, de quina l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en el Anexe I del R.D. 

1435/92. Que afecta al usuari de màquines 
-  Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball. 

 
-  Cascs auriculars. 

 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 

-  Està rigurosament prohibit fer servir la manguera de pressió per a neteja de la roba de treball. 
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MARTELL PNEUMÀTIC: -  Normes UNE-EN, la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del R.D. 
1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines. 

Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els traballadors dels equips de treball. 
 

•    GENERALITATS: 
 

Heina portàtil de percusió, amb possibilitat d’ús per a 
repicar, enderrocar, perforar superfícies resistents. 

 
En funció de la naturaleza de la superfície s’utilitzarà una 
broca més adequada 

 
•    TIPUS: 

 
Martells demoledors 
Martells rotatius i picadors 

 
•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 

 
-  S’acordonarà , la zona sota els talls dels martells, en prevenció de danys a els treballadors que puguesin entrar en la zona de risc de 

caiguda d’objectes. 
-  Cada tall amb martells, estarà treballat per dos quadrilles que es turnaràn cada hora, en prevenció de lesions per permanència 

continuada rebent vibracions. 
-  Comprovi que les connexions de la manguera estàn en correcte estat. 
-  Avanç d’accionar el martell, assegúri’s de que està perfectament amarrat la puntera. 

 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 

-  Casc. 
-  Roba de treball tancada. 
-  Ulleres antiprojeccions. 
-  Faixa elàstica de protecció de cintura, fermement ajustada. 
-  Monyequeres ben ajustades. 
-  Botes de seguretat. 
-  Mascareta amb filtre mecànic recambiable. 
-  Protectors auditius 
-     Guants antivibratoris 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 

 
-  Es prohibeix l’ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels riscos per impericia. 
-  Es prohibeix l’ús del martell pneumàtic en les excavacions en presència de línias elèctriques soterrades a partir de ser trobada la 

"banda" o "senyalització d’avis". 
-  Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats hincats en els paraments que trenquen, en previsió de desploms incontrolats. 
-  No deixi el seu martell hincat en el terra, paret o roca. Pensi que al voler després treure’l pot ser-li molt difícil. 
-  No abandoni mai el martell connectat al circuït de presió. Evitarà accidents. 
-  No deixi el seu martell a companys inexperts, consideri que a l’utilitzar-lo, poden fer-se mal. 
-  Eviti treballar enfilat sobre murs, pilars i sortints. Demani que li montin plataformes d’ajuda, evitarà les caigudes. 
-  Si observa deteriorament o gastat, la seva puntera, demana que el canviin, evitarà accidents. 

 
•  NORMATIVA: 

 
-  Que afecta al fabricant de màquines 
-  R.D. 1495/1986, de 26 de maig. 
-  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre. 
-  R.D. 56/1995, de 20 de gener. 
-  Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva 

89/392/CEE sobre màquines. 
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PASTERA: 
 
 

•    GENERALITATS: 
 
 

Màquina per a pastar i barrejar formigó i morters elaborats 
en obra. 

 
 

•    TIPUS: 
 

-  Plegable. 
-  Professional portàtil. 
-  Bricolatge. 
-  Industrial de gran producció. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 
 

-  S’ubicaràn en llocs assenyalats per tal efecte, tenint la precaució d’ubicar-les a una distància superior de 3 metres de la vora de 
qualsevol excavació per així evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

-  Si s’ubiquen dintre de l’àrea d’influència de la grua torre es colocarà un cobert per a protegir de la caiguda d’objectes. 
-  Avanç d’instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li una certa escorrentía. 
-  La zona d’ubicació quedarà senyalitzada a través de cordes amb banderoles, una senyal de perill i un ròtul amb la llegenda 

"PROHIBIT UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES". 
-  Existirà un camí d’accès fixe a la formigonera pastera per a les traginadores de trabuc, separant del de les carretons manuals, en 

prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
-  S’establirà un enllatat d’un mínim de dos metres de llarg per a superficie d’estància de l’operador de la formigonera pastera, en 

prevenció del riscos de caiguda al mateix nivell per relliscament. 
-  Les formigoneres pasteras autoritzades en aquesta obra deuràn tenir protegides els órgans de transmisió (corretges, corones, 

engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
-  Deurà tenir frè de basculament en el bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
-  L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aérea a través del quadre de zona. 
-  La carcasa i demés parts metàliques de la formigonera pastera deuràn estar connectades a  terra. 
-  La botonera d’aturada i marxa deurà ser estanca i tenir acces directe. 
-  El quadre de zona deurà dispondre de protecció diferèncial i magnetotèrmica. 
-  Les operacions de conservació i neteja s’efectuarà prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
-  En cas de canvi de la formigonera pastera a través del ganxo de la grua es deurà efectuar mitgllançant l’utilització d’un balancí que la 

pengi per quatre punts. 
-  Si el suministre del morter es realitza a través de bombatge es deuràn ancorar els conductes per a evitar moviments que poden 

deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada terminat el proces de bombatge, de cada jornada. 
-  L’alimentació elèctrica es realitzarà a través del quadre auxiliar, en combinació amb la terra i els disjuntors del quadre general (o de 

distribució) elèctric, per a prevenir els riscos de contacte amb l’energía elèctrica. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 

-  No s’ubicaràn  en l’interior de zones influenciades  per càrregues  pengades  del ganxo de la grua, per a prevenir els riscos per 
esqueixades o caigudes de la càrrega. 
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•    GENERALITATS: 

BASTIDA DE BORRIQUETAS: 

 
És una estructura provisional de fàcil montatge i desmontatge, utilitzada per a facilitar a els treballadors accedir a les zonas de treball en 
punts elevats. 
Està  format per uns cavallets, borriquetas  o recolzament  que sostenen uns tablons que formen una plataforma  de treball. 

 
•    TIPUS: 

 
-  Bastides de borriquetas fixes. 
-  Bastides de borriquetas armades: compostes per bastidores mòvils. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 
 

-  Per a alçades superiors a 3 metres deuràn anar arriostrats i no es deuen utilitzar per a alçades superiors a 6 metres. 
-  En cas d’alçades de caiguda superiors a 2 metres deuràn dispondre de barana perimetral. 
-  La amplada mínima de la plataforma de treball és de 60 cm. 
-  El conjunt déu ser estable i resistent. 
-  La separació entre punts de recolzament no ha de ser superior en cap cas a 3,5 metres. 
-  Els tablons que formen la plataforma de treball deuràn estar subjectes entre sí per a no permetre forats o desplaçaments entre ells. 
-  Deuràn tenir en la part inferior sabates antideslliscants i cadeneta per a impedir que es separin les potes. 
-  Es montaràn niveladors i arriostrats contra les oscil·lacions amb independència de l’alçada de la plataforma de treball. 
-  Les plataformes de treball no sobresortiràn més de 40 cm. dels laterals de les borriquetas per a evitar el risc de volcament per 

basculació. 
-  Sobre l’andami nomé es mantindrà el material estrictament necessari i es repartirà uniformement sobre la plataforma de treball. 
-  L’accés a les bastides es realitzarà mitjançant escales de mà. 

 
 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 
-  Casc de seguretat. 
-  Cinturó de seguretat amarrat a un punt fort de l’estructura. 
-  Guants. 
-  Calçat de seguretat antideslliscant. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
 
-  No s’ha d’utilitzar per a alçades superiors a 6 metres. 
-  La separació entre punts de recolzament no ha de ser superir en cap cas a 3,5 metres. 
-  Es prohibeix expressament la formació de bastides de borriquetas colocant un sobre l’altre, o sobre altre tipus de bastides. 
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•    GENERALITATS: 

ESCALA DE MÀ: Els riscos que han de cubrir són: 
-  Deslliscament per recolzament incorrecte. 
-  Caigudes d’alçada. 
-  Volcament lateral per recolzament irregular. 
-  Rotura per defectes ocults. 
-  Les derivacions dels usos inadequats o dels montatges perillosos (empalmadura, escales curtes, etc.). 

És un element que permet salvar un desnivell, posar en comunicació diverses plantes d’un edifici o dependències situads a diferentes 
alçades mitjançant una sèrie de esglaons o graons. 

 
 
 
 

•   TIPUS: 
 

En funció del servei: 
-  Escales simples. 
-  Escales dobles o de tisora. 
-  Escales extensibles. 
-  Escales de carro. 

 
•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 

 
-  L’escala deurà superar en l metre el punt d’arribada i deurà dispondre en la part inferior sabates anti-deslliscament o ganxos de 

subjecció en cap. S’instal·laràn de manera que les seves potes inferiors no distin de la projecció vertical del recolzament superior un 
quart de la longitut entre soports. 

-  L’escala es situarà de tal forma que la distància entre els peus i la vertical del seu punt superior de recolzament sigui la quarta part de 
la longitut de l’escala fins tal punt de recolzament, és a dir que la relació entre la longitut de l’escala i la distància entre el peu i la 
vertical del punt de recolzament sigui de 4/1, formant angle de 75º. 

-  Per a alçades entre 5 y 7 metres es deuràn utilitzar montants reforçats en el seu centre. 
-  L’ascens o descens per l’escala s’ha de realitzar de front aquesta. 
-  Quan l’ascens o descens, a través de l’escala de mà superi els 3.5 m. d’alçada, l’operari estarà dotat d’un sistema anticaigudes, 

amarrat a un cable de seguretat disposat en paral·lel a els montants de l’escala i per ell circularà lliurement el mecanisme retenedor o 
anticaigudes. 

-  Quan es recolzin en pilars rodons, estructures cilíndriques o postes ha de lligar-se a els montants una cadena una mica més llarga 
que el graó, aquesta cadena és la que servirà de recolzament. En tot cas deuràn emplear-se brides de subjecció. 

-  Les escales que interfereixen zones de pas alienes a l’obra, tenen que estar resguardades contra possibles cops, (automòbils, 
peatons, etc.), ademés de contar amb senyalització indicativa de la seva situació. 

-  Si existeix el menor perill de relliscada s’ha de fixar el peu dels montants a un punt fixe. Quan això no sigui possible un treballador es 
situarà al peu de l’escala i la subjectarà durant el temps que duri el treball del company. 

-  En cas de que l’escala estigui situada sobre un forat tapat per un tauló, aquest forat haurà de ser protegit amb doble tauló, per asegurar  que aquest 
no es trenqui a l’hora de pujar per l’escala. 

Escales de fusta 
-  Les escales de fusta estaràn protegides  de l’intemperie  mitjançant  barniços transparents  i es guardaràn  a cobert. 
-  En les escales de fusta el montant ha de ser d’una sola peça i els esglaons duen anar emboetats. 
-  Les escales de fusta es guardaràn  a cobert, a ser possible s’utilitzaràn  per a usos interns de l’obra. 

 
Escales metàliques 
-  Els montants seràn d’una sola peça i estaràn sense deformacions o abolladures  que poguin mermar la seva seguretat. 
-  Les escales metàliques  estaràn pintades amb pintures antioxidació  que les preserven de les agresions de la intempèrie. 
-  Les escales metàliques  no estaràn suplementades amb unions soldades. 
-  L’empalmadura d’escales metàliques  es realitzarà mitjançant  l’instal·lació  dels dispositius  industrials  fabricats per a tal fi. 

 
Escales de tisora 
-  Les escales de tisora estaràn dotades en la seva articulació  superior, de topalls de seguretat d’apertura. 
-  Les escales de tisora estaràn dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d’acer) de limitació de apertura màxima. 
-  Les escales de tisora en posició d’ús, estaràn montades amb els montants en posició de màxima apertura per a no mermar la seva seguretat. 
-  Les escales de tisora mai s’utilitzaràn  a mode de BORRIQUETAS per a subjectar les plataformes  de treball. 
-  Les escales de tisora s’utilitzaràn  montades sempre sobre paviments  horitzontals  (o sobre superficies  provisionals  horitzontals). 

 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 
-  Casc de seguretat. 
-  Calçat antideslliscant. 
-  Cinturó de seguretat. 
-  Guants de manipulació o de treball. 
 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 
-  Es prohibeix l’utilització d’escales de mà, per a superar alçades més grans de 5 metres, per a majors alçades es deurà de dispondre 

d’escales telescòpiques. 
-  Es prohibeix el transport de pesos a mà sobre les escales. 
-  Mai s’utilitzarà una escala sobre recolzaments de dubtosa estabilitat i resistència, com caixes, revoltons, bidons, etc. amb la fi de 

guanyar alçada. 
-  No es colocaràn les escales vers una porta que s’obri cap a ella, a excepció que s’hagin pres les mesures oportunes per a que no 

pogui obrir-se. 
-  No es recolzaràn les escales front a una superficie vidriada a no ser de que es col·loqui sobre aquesta superficie una protecció 

mitjançant travessers o oltres dispositius, subjectant aquestos a els costats de la finestra en punts que ofereixin una resistència 
adequada. 

-  Està prohibit empalmar dos escales, excepte que contin amb dispositius especials i idonis per a això. 
-  Queda prohibit pugar o baixar tots a l’hora ni durant la seva utilització romandre en les escales a més d’un treballador. 
-  No es permetrà realitzar treballs des de l’escalea que impliquin inclinar-se exageradament al treballador per a aconseguir una zona 

distant a l’escalea. La posició en que ha de situar-se l’operari per a realitzar un treball sobre una escala és aquella en que mantenint 
els dos peus sobre el mateix graó, l’extrem superior de la mateixa quedi a l’alçada de la seva cintura. 

-  Està prohibit desplaçar, moure o “fer ballar” l’escalea estant un treballador en la mateixa. 
-  No s’emplearàn escales que les hi falten esglaons, estiguin trencats o deformats, inclus si això es produeix en la part superior de 

l’escala. 
-  No s’emplearàn escales a mode de passarel·la per a salvar obertures o forats horitzontals en les obres. 
-  No es permetrà l’ús d’escales de fusta pintada, ja que aquesta pot ocultar defectes i deterioraments. 
-  Les escales metàliques no estaràn suplementades amb unions soldades. 
-  Les escales dobles no s’usaràn a mode de borriquetas per a sustentar plataformes de treball. 
-  En les escales extensibles no es posaràn les mans, en la maniobra de plegat, en el recorregut de la part descendent. 
 

 
•  NORMATIVA: 

 
R.D. 2/77/2004 que modifica el RD 1215/97 referent a treballs temporals en altura. 
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•    GENERALITATS: 

 

 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 

PISTOLA FIXACLAUS: -  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre. 
-  R.D. 56/1995, de 20 de gener. 
-  Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva 

89/392/CEE sobre màquines. 
-  Normes UNE-EN, de qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del R.D. 

1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines 
-  Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball. 

 
-  El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà conèixer la correcta utilització de la heina, per a evitar els accidents per 

impericia. 
-      Avanç de donar un dispar, asegurar-se de que no hi ha ningú a l’altre costat de l’objecte on es dispara. 
-      Avanç de disparar s’ha de comprovar que el protector està en posició correcta. 

 
Totes las heines per a fixació (pistoles, etc..), mai podràn percutir si no estàn pressionades sobre ell i/o els elements a fixar 

 
Deurà tenir-se precaució a on s’han d’agafar els elements de fixació, de forma que no percuteixi sobre materials de gran duresa o 
quebradius, i tambè que no percuteixin en zones de cantonada, on l’element de suport de la fixació pot trencar-se i no servir per a el 
resultat previst. 

 
Els dispars deuràn realitzar-se de mode que la superficie quedi perpendicular al canó de dispar de la pistola fixa-claus. 
S’ha de col·locar en posició de servei el protector de dispar. 

 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 

-  Protectors auditius. 
-  Casc. 
-  Guants de cuir i lona. 
-  Granota de treball. 
-  Botes de seguretat de cuir. 
-  Ulleres antiimpacte. 

 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 

-  En cap cas s’ha de disparar sobre superficies irregulars, pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
-  En cap cas s’ha de intentar realitzar dispars inclinats, pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
-  No s’ha d’intentar realitzar dispars prop de les aristes. 
-  No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
-  No s’ha de disparar sobre superficies irregulares. 
-  Es prohibeix clavar sobre un envà sense assabentar-se que cap persona està o circula per l’altre costat. 
-  No s’ha de disparar sobre fábriques de maó o blocs de formigó ja que és probable que la traspassi. 
-  Per a evitar el risc d’explosió i d’incendi, no s’ha de disparar en recintes en els que es sospiti que pot haver vapors inflamables de 

qualsevol tipus. 
 

• NORMATIVA: 
 

Que afecta al fabricant de màquines 
-  R.D. 1495/1986, de 26 de maig. 
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•    GENERALITATS: 

PERFORADORA: -  No s’ha d’intentar realitzar perforacions inclinades, es pot fracturar la broca i produïr lesions. 
-  No intenti fer més gran l’orifici osscil·lant al costat del forat la broca, pot fracturar-se la broca i produïr lesions. 
-  No intenti realitzar una perforació en una sola maniobra. Primer marqui el punt a foradar amb un punter, segon apliqui la broca i 

emboquilli. 
-  Es deurà rebutjar l’aparell si apareix amb fisures que deixen al descobert fils de coure, o si té empalmadures rudimentàries cobertes 

amb cinta aïllant, etc. 
Petita heina elèctrica que ha de disposar de doble aïllament 

 

 
•    TIPUS: 

 
Perforadores 
Perforadores percutores 

 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 

-  Es prohibeix utilitzar la perforadora sense la carcassa protectora del disc. 
-  S’evitarà utilitzar cables d’alimentació excesivament llargs, es deurà dispondre d’allargs en la zona de treball. 
 
 

•   NORMATIVA: 
 
Que afecta al fabricant de màquines 
-  R.D. 1495/1986, de 26 de maig. 
-  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre. 
-  R.D. 56/1995, de 20 de gener. 
-  Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva 

89/392/CEE sobre màquines. 
-  Normes UNE-EN, de qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anex I del R.D. 

1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines 
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors dels equips de treball. 

 
-     La tensió d’alimentació no serà superior a 250 V relació a terra. 
El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor de l’utilització correcta de l’heina, per a evitar els accidents per 

impericia. 
S’han d’evitar els sobreescalfaments del motor i les broques. 
La connexió i el suministre elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant manguera antihumitat a partir del quadre de planta, 

dotat de les correspondents proteccions. 
-     Deurà dispondre de dispositiu per unir les parts metàliques accesibles a un conductor de protecció. 
-  És important elegir bé la broca adequada a cada material. 
-  No s’ha de realitzar taladres inclinades ja que pot fracturar-se la broca i produïr lesions. 
-  Si es desitja fer més gran un orifici, utilitzar una broca de major diàmetre i no fent osscil·lar pels cantons del forat la broca. 
-  Les peçes de petit tamany deuràn ser perforades sobre banc, emmordassades en el cargol de banc. 
-  Evitar deixar la perforadora en el terra. 
-  S’ha de desconnectar la perforadora de la xarxa elèctrica avanç d’iniciar les manipulacions per a el canvi de broca. 
-  Els cables d’alimentació estaràn protegits amb material resistent que no es deteriori per fregaments o torsions no forçades. 

 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 

Casc 
Calçat aïllant amb sola antideslliscant 
Guants de cuir 
Ulleres antipartícules 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 

 
-   Avanç de la seva utilització ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, en cas d’observar alguna deficiència ha 

de tornar-se la màquina per a que sigui reparada. 
-   Ha de comprovar-se que l’aparell no manqui d’alguna de les peces de la seva carcassa de protecció, en cas de deficiència no s’ha 

d’utilitzar fins que estigui completament restituït. 
-  Es prohibeix expressament depositar en el terra o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica la perforadora portàtil. 
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•    GENERALITATS: 
 

Petita heina elèctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   TIPUS: 
 

-  Serra de trepar. 
-  Serra de fregar. 
-  Amoladora 
-  Esmeriladores 
-  Etc... 

 
EINES ELÈCTRIQUES PORTÀTILS: 

-  Les transmisions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaràn protegits a través d’un bastidor suport d’un tancament a 
base de malla metàlica, que permeti l’observació del bon funcionament de la transmisió, i impedeixi atrapament de persones o 
objectes. 

-  L’instal·lació de cartells amb llegendes de "màquina espatllada", "màquina fora de servei", etc., seràn instal·lats i retirats per la 
mateixa persona. 

-  Les màquines-heines amb capacitat de tall, tindràn el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions. 
-  Les màquines-heines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindràn les seves carcasses de protecció 

de motors elèctrics, etc, connectades a la xarxa de terres en convinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de 
l’obra. 

-  Les màquines-heines a utilitzar en llocs on existeixin productes inflamables o explosius (disolvents inflamables, explosius, combustible 
i similars), estaràn protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

-  En ambients húmits l’alimentació per a les màquines-heines no protegides amb doble aïllament, es realitzarà a través d’una connexió 
a transformadors a 24 V. 

-  En prevenció dels riscos per inhal·lació de pols ambiental, les màquines-heines amb producció de pols s’utilitzaràn en vía húmida, per 
a eliminar la formació d’atmòsferes toxiques. 

-  Les heines accionades mitjançant compressor, s’utilitzaràn a una distància mínima del mateix de 10 m., (com a norma general), per a 
evitar el risc per alt nivell acústic. 

-  Les heines accionades mitjançant compressor estaràn dotades de camises insonoritzades, per a disminuïr el nivell acústic. 
-  Es prohíbeix  l’utilització  d’heines accionades  mitjançant  combustibles  líquits en llocs tancats o amb ventilació insuficient,  per a 

prevenir el risc per treballar en l’interior d’atmòsferes tòxiques. 
-  Es prohíbeix l’ús de màquines-heines al personal no autoritzat per a evitar accidents per impericia. 
-  Es prohíbeix deixar les heines elèctriques de tall (o perforació), abandonades en el terra, per a evitar accidents. 
-  Les connexions elèctriques de totes les màquines-heines  a utilitzar mitjançant  clemes, estaràn sempre protegides amb la seva 

corresponent carcassa anti-contactes elèctrics. 
-  Sempre que sigui possible, les mangueres de presió per a accionament de màquines-heines,  s’instal·laràn  de forma aérea. Es 

senyalaràn mitjançant una corda de banderoles, els llocs de creuament aéri de les víes de circulació interna, per a prevenir els riscos 
d’ensopegament (o tall del circuït de presió). 

 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 

 
•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 

 
Els riscos més importants consisteixen, sobre tot, en: 
-  Cops i talls en les mans o altres parts del cos. 
-  Lesions oculars per projeccions. 
-  Contactes amb discs en moviment 
-  Formació de pols 

 
I les causes principals són: 
-  Inadequada utilització de les heines. 
-  Utilització d’heines defectuoses o de baixa qualitat. 
-  Manteniment incorrecte. 
-  Magatzematge i transport deficient. 

 
Les prevencions a tenir en l’ús de les heines manuals són: 
-  A l’iniciar qualsevol tasca, s’ha de revisar que estigui en bon estat. 
-  L’ensinistrament dels treballadors per part dels caps intermitgos en l’ús correcte de les heines és fonamental. 
-  Les màquines-heines elèctriques a utilitzar estaràn protegides elèctricament mitjançant doble aïllament. 
-  Els motors elèctrics de les màquines- heines estaràn protegits per la carcassa i resguardats propis de cada aparell, per a evitar els 

riscos d’atrapaments o de contacte amb l’energía elèctrica. 
-  Les transmisions motrius per corretges, estaràn sempre protegides mitjançant bastidor que soporti una malla metàlica, disposada de 

tal forma, que permeten l’observació de la correcta transmisió motriu, impideixi l’atrapament dels operaris o dels objectes. 
-  Es  prohíbeix  realitzar  reparacions  o  manipulacions  en  la  maquinària  accionada  per  transmisions  per  corretges  en  marxa.  Les 

reparacions, ajusts, etc., es realitzaràn a motor aturat, per evitar accidents. 
-  El  montatge  i  ajust  de  transmisions  per  corretges  es  realitzarà  mitjançant  "muntacorretges"  (o  dispositius  similars),  mai  amb 

tornavisos, les mans, etcètera, per a evitar el risc d’atrapament. 

 
- Casc de seguretat. 
- Guants de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Ulleres de seguretat antipols. 
- Ulleres de seguretat antiimpactes. 
- Protectors auditius. 
- Mascareta filtrant. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic específic 
recambiable. 
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•    GENERALITATS: 

BASTIDA TUBULAR: En aquells cas que el terreny presenti desnivells o irregularitats s’utilitzaran tacs de anivellació que deuran situar-se sobre la placa 
base amb la rosca en la seva posició inferior. 

-  Arriostrament: es muntaran els suplements d’alçada o bastidors metàl·lics, procurant col·locar la zona que no disposi de escala junt al 
parament en el qual es va a treballar. Es col·locaran travessers laterals tipus “Creu de Sant Andreu” per ambdós costats. Aquest 

Bastida tubular és una construcció auxiliar de caràcter provisional per a l’execució d’obres que està formada per una estructura tubular 
metàl·lica disposada en plans paral·lels amb files de montants o trams units entre sí mitjançant diagonals i plataformes de treball situades 
a l’alçada necessària per a realitzar el treball requerit. 
-      Deuran ser capaços de suportar els esforços a els que se’ls hagi de sotmetre durant la realització dels treballs. 
-      Deuran constituir un conjunt estable. 
-  Sempre deuran formar-se amb elements que garanteixin accés i circulació fàcil i còmoda i segura per els mateixos així com dispondre 

de quants elements siguin necessaris per a garantitzar la seguretat dels operaris durant l’execució dels treballs. 
L’alçada màxima de la bastida tubular per a treballs en façana és de 30 m. En general és necessari un anclatge cada 24 m2 en bastides no 
cobertes i 12 m2 en els coberts. 
Quan la separació de la bastida i el parament vertical sigui superior a 30 cm. deurà dispondre la part frontal de la bastida de barana de 
protecció. 
Quan l’accés es realitzi per l’exterior i mitjançant escala en sentit vertical, deuen dispondre de protecció dorsal des de els 2 m. 
Les bastides es cobriran mitjançant tendals opacs o calats per a la protecció de nivells inferiors de caiguda d’objectes, etc. Segons 
procedeixi i en funció de l’activitat que se desenvolupi. 
1.            Barana de cantell 
2.            Muntant 
3.            Diagonal de punt fix 
4.            Entornpeu. 
5.            Passador 
6.            Plataforma amb trapa 
7.            Diagonal amb brida 
8.            Barana 
9.            Escala d’alumini 
10.          Marc 
11.          Suport d’iniciació 
12.          Placa 
13.          Plataforma metàl·lica 

 
 

•   TIPUS: 
 

D’acord amb la seva forma constructiva es poden classificar en fixes i mòbils. 
 

Muntatge: 
 

-     Les bastides han de muntar-se sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un aparellador o arquitecte tècnic. 
-     Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladius, patis interiors, sostres, etc. s’ha de consultar amb el Director 

Tècnic de l’Obra per a que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament. 
-  S’ha de dispondre  en l’obra dels plànols de muntatge  dels diferents  elements  mentre es munta la bastida amb indicació  dels 

ancoratges corresponents. 
 

-  En el cas de que una línia elèctrica d’Alta Tensió estigui pròxima a la bastida i hi hagi possibilitat de contacte directe en la manipulació 
dels elements prefabricats quan es realitzi el muntatge o es pogui entrar en la zona d’influència de la línia elèctrica, es sol·licitarà a la 
companyia subministradora per escrit que es procedeixi a la descàrrega de la línia, la seva desviació o en cas necessari la seva 
elevació, i en el cas de que no es pugui realitzar, s’establirà unes distàncies mínimes de seguretat, mesurades des de el punt més 
pròxim amb tensió a la bastida (3 metres per a tensió < 66.000 Volts, 5 metres per a tensió > 66.000 Volts). 

-  En el cas de que una línia elèctrica de Baixa Tensió, es sol·licitarà per escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia 
elèctrica, en el cas de que no es pugui, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i barrets aïllants sobre els aïlladors. 

-  Recolzament: s’efectuarà sobre la placa base en cas de bastida fixa i sobre rodes amb mecanismes de bloqueig per a mòbils. En el 
cas de que la bastida tingui que recolzar-se sobre el terreny aquest ha de ser pla i compactat o en el seu defecte es recolzarà la 
bastida sobre tabla o tabló (sola) i estarà clavat en la base del recolzament de la bastida, prohibint-se el recolzament sobre materials 
fràgils com maó, reboltons, etc. 

arriostrament, quan en un determinat tram es treballi per una de les seves dues cares, podrà substituir per dos tubs extrems aplastats 
i paral·lels. Tant els travessers laterals com els tubs extrems s’instal·laran els ganxos que posseeixen els suplements d’alçada. 
En estructures de gran tamany es col·locaran diagonals horitzontals que subjectaran els bastidors mitjançant brides. Les diagonals es 
situaran una en el mòdul base i altre cada 5 m. d’alçada, diagonal que deurà duplicar-se per a bastides mòbils. 

Quan la bastida no sigui autoestable es deurà arriostrar a l’estructura, anclant-la a punts forts de l’estructura. En general es necessita 
un punt fort cada 3 m. En vertical i 3m. En horitzontal contrapeats per a major subjecció. 

-  Plataforma de treball: serà de fusta (tablas de 5 cm.) o metàl·lica (planxes d’acer estriades). 
L’amplada mínima serà de 60 cm. Deuran protegir-se mitjançant col·locació de baranes rígides a 90 cm. d’alçada. en tot el seu 
perímetre i formada per passamans, llistons intermitgos a 47 cm. i entornpeu de 15 cm. 

-  Accés: es realitzarà per escales laterals de servei adossades o integrades, no havent d’utilitzar-se per a aquesta fi els travessers 
laterals de l’estructura de la bastida. 

 
Ús: 
-  Les bastides han de revisar-se al començar la jornada laboral així com desprès de qualsevol inclemència del temps especialment de 

fortes ràfegues de vent. 
-  Els principals punts que han d’inspeccionar-se són: 

- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels bancades i dels travessers. 
- L’adequació dels elements d’arriostrament tant horitzontal com vertical. 
- Estat dels anclatges de la façana. 
- El correcte ensamblatge dels marcs amb els passadors. 
- La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamà, barra intermitga i entornpeu. 
- La correcta disposició dels accessos. 

-  S’han de col·locar cartells d’avís en qualsevol punt on la bastida estigui incomplet o sigui precís advertir de un risc. 
-  En l’ús de petites màquines elèctriques es procurarà que estiguin equipades amb doble aïllament i els portàtils de llum estiguin 

alimentats a 24 Volts. 
En tot moment ha de procurar-se que les plataformes de treball estiguin netes i endresades. És convenient dispondre d’un calaix per a 
posar els útils necessaris durant la jornada evitant que es deixin en la plataforma amb el risc que això comporta. 
 
Desmuntatge: 
 
-  El desmuntatge d’una bastida ha de realitzar-se en ordre i invers al muntatge i en presència d’un tècnic competent de forma que quedi 

garantitzada en tot moment l’estabilitat. 
-  Els elements que composen l’estructura de la bastida han d’acopiar-se i retirar-se tan ràpidament com sigui possible al magatzem. 
-  S’ha de prohibir severament, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin d’un lloc a un altre de la bastida saltant, 

penjar-se, trepar o deixant-se deslliscar per l’estructura. 
-  La plataforma de treball únicament s’ha de carregar amb els materials estrictament necessaris per a assegurar la continuïtat dels 

treballs, repartint-se aquests uniformement per tot la superfície de la plataforma. 
-  Durant els treballs de muntatge i desmuntatge els operaris deuran utilitzar cinturons de seguretat associats a dispositius anticaigudes. 
-  L’hissat de les càrregues s’efectuarà mitjançant l’utilització de corrioles, quan no existeixi algun medi general d’hissat. A tal efecte es 

col·locarà sobre l’element vertical de qualsevol dels suplements d’alçada. 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 
 
-  Quan es treballi sobre voravia en tancaments, per a evitar la caiguda d’objectes o materials als qui circulen per sota, es col·locaran 

pòrtics de pas formats per taulons de fusta. 
-  S’utilitzaran viseres de protecció sota de la zona de treball, adossades a l’estructura tubular, de materials rígids o elàstics. 
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•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 

-  Casc protector. 
-  Guants de manipulació o de treball. 
-  Ulleres o careta de protecció contra esquitxades i projeccions. 
-  Calçat de seguretat. 
-  Sistema de subjecció i posicionament. 
-  Roba de treball. 

 
•   CRITERIS DE REBUIG: 

 
-  En cap cas deuran recolzar-se sobre elements suplementaris formats per materials de baixa resistència o estabilitat com bidons, 

apilats de materials diversos, blocs de formigó lleuger, maons, etc. 
-  Se prohibirà severament que es llencin des de dalt els elements de la bastida els quals es deuen baixar mitjançant els mecanismes 

d’elevació o descens convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran en un cubell convenientment lligat. 
-  Es prohibeix treballar sobre les plataformes disposades sobre la coronació de la bastida si avanç no s’han tancat amb baranes 

sòlides. 
-  Es prohibeix l’ús de bastides de borriquetas recolzades sobre plataformes de treball. 
-  En l’ús de la bastida ha de tenir-se en compte que no ha de fer-se cap modificació sense l’autorització del tècnic autor del projecte del 

muntatge del mateix. 
-  Normativa: RD 2177/2004 
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CONDUCTES DE RUNA: 
 

 
GENERALITATS: 

 
 

 
 
 

TIPUS: 
 

-  Conducte rígid. 
-  Conducte articulat. 

 
 

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 
 

-  Es garantitzarà la fixació del conducte. 
-  Guiar el conjunt amb una corda interior fixada a dalt i a baix. 
-  Fixar el conjunt a l’edifici cada 10 m. 
-  S’evitar colzes importants. 
-  Es protegirà la zona de càrrega de contenidors. 
-  En la mida del posible s’evitarà la generació de pols. 
-  En els punts de descàrrega manual s’extremarà la protecció contra caigudes, tant del personal que realitzi el abocament, com la 

caiguda de la pròpia runa. 
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PLATAFORMA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA: 
 

 
•    GENERALITATS: 

 
Es tracta d’un voladiu de l’estructura de l’edifici per a carregar i descarregar materials en el nivell desitgat. 
Generalment s’utilitzen plataformes metàliques. 
Haurà de preveure’s una distribució òptima per a que no coïncideixin en la mateixa vertical, les diferents plataformes de descàrrega. 
Les plataformes estaràn ancorades al propi sostre i es reforçarà el seu voladiu amb puntals telescòpics com a mesura supletòria de 
seguretat. 
Aquestes plataformes estaràn disenyades per a que els operaris quedin protegits quan estiguin dintre de la plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 
 

-  Els punts de fixació a l’estructura es realitzaràn amb clavilles passants al sostre o tirantets a un element de fusta o metàlic que suporti 
els esforços a dos nervis del sostre. 

-  En el cas d’utilitzar apuntalament al sostre superior, s’utilitzaràn puntals de fusta o metàlics considerant el nombre d’ells i el seu 
vinclament en funció de les càrregues a les quals estiguin sotmesos. 

-  Quan les plataformes no estiguin en ús deuràn de tindre la part abatible pujada a mode de barana. 
-  Les plataformes rígides disposaràn, preferentement d’una barana en la seva part interior i en la seva absència d’una cadena que 

tanqui l’accés cap a l’exterior. 
-  Per a retirar els materials s’utilitzaràn portapalets per a no tenir que accedir a la plataforma. 
-  En cas de tenir que retirar els materials de forma manual, es farà des de la part més propera a l’edifici, i en tot cas s’utilitzarà cinturó 

de seguretat. 
 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 

-  Cascs protectors. 
-  Sistema de subjecció o sistema anticaigudes. 
-  Guants de manipulació. 
-  Calçat de seguretat antideslliscant. 

 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 

-  No s’instal·laràn amb la presència de línies aérees elèctriques. 
-  Evitar que el recorregut que hagi de fer la càrrega per a depositar-se en la plataforma o ser retirada, pugui estar interferint per sortints, 

voladius, bastides o altres plataformes de treball que dificultin la seva utilització. 
 
 

• NORMATIVA: 
 

R.D 1627/97 Anex IV, part C punts 1 Estabilitat  solidesa, 3 Caigudes d’alçada. 



 

35 
 

TORRE D’ENCOFRAT: 
 
 

•    GENERALITATS: 

 
Es tracta d’una plataforma auxiliar elevada que pot utilitzar-se com ajuda 
en les tasques d’encofrat i desencofrat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•    TIPUS: 
 

Metàliques 
De fusta 

 
•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 

 
.- Casc 
.- Calçat antideslliscant i amb puntera metàlica 
.- Guants de cuir. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 
 

.- L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d’escales 

.- La plataforma deurà cumplir un ample mínim de 0,60x 0,60 m. de espesor adequat i antideslliscant. 

.- Deuràn ser plataformes mòbils i tindre mecanismes d’anclatge per a garantir la seva estabilitat 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 

.- No s’utilitzaràn per aquesta tasca les bastides de formigonat. 
-. No podrà substituïr-se per altre element com una bastida improvisada. 
.- Es prohibeix severament el transport de persones o materials sobre la plataforma. 
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BASTIDA DE FORMIGONAT: 
 
 

•    GENERALITATS: 
 

Es tracta d’una petita plataforma auxiliar que sol utilitzar-se com ajuda per a guiar el cub o cantúfol de la grua durant les operacions de 
formigonat de pilars o elements de certa singularitat. 

 
 

Hauràn de ser mòbils i de tindre mecanismes d’anclatge per a garantitzar la seva estabilitat. 
S’emplearàn en la seva construcció angulars d’acer normalitzat. 
Es recolzaràn sobre 4 "peus drets" d’angular disposats en els angles d’un quadrat ideal en posició vertical i amb una longitut superior en 1 
m., a la de l’alçada en la que es decideixi ubicar la plataforma de treball. 
El conjunt es rigiditzarà mitjançant "creuaments de Sant Andreu" en angular disposats en els quatre laterals, la base a nivell del terra, i la 
base al nivell de la plataforma de treball, tots ells electrosoldats. 
Sobre la "creu de Sant Andreu" superior, es soldarà un quadrat d’angular en que l’interior s’encaixarà la plataforma de treball recolzada 
sobre una de les ales del perfil i recercada per l’altre. 
Les dimensions mínimes de la plataforma seràn de 1.10x1.10 m. (que és necessari per a l’estància de 2 persones). 
La plataforma de treball es formarà mitjançant xapa metàlica d’espesor adequat i antideslliscant. 
Rodejant la plataforma en tres dels seus costats, es soldaràn a els peus de la dreta barres metàliques composant una barana de 90 cm. 
d’alçada formada per barra passamans i barra intermitga. El conjunt es rematarà mitjançant un entornpeu de pla 15 cm. d’alçada. 

 
 

•   UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS: 
 

L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d’una escala metàlica. 
L’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que hi hagin persones sobre ella. 
Les bastides de formigonat s’ubicaràn per a procedir a l’emplenat dels pilars en cantell, amb la cara de treball situada perpendicularment a 
la diagonal interna del pilar, amb la fi d’aconseguir  la posició més favorable i més segura. 

 
 

•   PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
 

-  Casc de protecció. 
-  Calçat antideslliscant o botes de seguretat de goma. 
-  Guants de cuir. 

 
 

•   CRITERIS DE REBUIG: 
 

Es prohibeix el transport de persones o d’objectes sobre les plataformes de les bastides de formigonat durant els seus canvis de posició, 
en prevenció del risc de caiguda. 
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4. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

 

  

 

 

*NOTA: Les bastides estan incloses en el pressupost del projecte d’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.- PROTECCIONES PERSONALES

1.1.1 Ud Ud. Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto,
homologado.

Total ud  ......: 15,000 4,16 62,40

1.1.2 Ud Ud. Juego tapones auto ajustables anti-ruido.

Total ud  ......: 30,000 0,44 13,20

1.1.3 Ud Ud. Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro.

Total ud  ......: 1,000 5,88 5,88

1.1.4 Ud Ud. Gafas protectoras  homologadas con cristales incoloros. Amortizable en cinco usos.

Total ud  ......: 30,000 6,54 196,20

1.1.5 Ud Ud. Mascarilla, un filtro.

Total ud  ......: 30,000 4,31 129,30

1.1.6 Ud Ud. Filtro para mascarilla antipolvo.

Total ud  ......: 30,000 1,27 38,10

1.1.7 Ud Ud. Juego de guantes de cuero, tamaño largo.

Total ud  ......: 15,000 2,61 39,15

1.1.8 Ud Ud. Juego guantes de goma.

Total ud  ......: 15,000 1,63 24,45

1.1.9 Ud Ud. Juego botas altas de goma para protección frente al agua y la humedad.

Total ud  ......: 5,000 5,80 29,00

1.1.10 Ud Ud. Juego de botas de seguridad con refuerzo en la puntera.

Total ud  ......: 15,000 15,15 227,25

1.1.11 Ud Ud. Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.

Total ud  ......: 10,000 9,38 93,80

1.1.12 Ud Ud. Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre.

Total ud  ......: 5,000 33,28 166,40

1.1.13 Ud Ud. Cinturón de seguridad para caídas, amortizable en cinco usos.

Total ud  ......: 2,000 102,10 204,20

1.1.14 Ud Ud. Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo.

Total ud  ......: 4,000 2,22 8,88

1.1.15 Ud Ud. Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca.

Total ud  ......: 10,000 6,13 61,30

1.1.16 Ud Ud. Mono de trabajo

Total ud  ......: 30,000 12,52 375,60

Total subcapítulo 1.1.- PROTECCIONES PERSONALES: 1.675,11

1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

1.2.1 M Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04
m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

Total m  ......: 10,000 5,18 51,80

1.2.2 M Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de
altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de
altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos,
hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,000 120,000

120,000 120,000

Total m  ......: 120,000 12,52 1.502,40

1.2.3 Ud Puerta de dos hojas abatibles de 200x205 cm., formada por dos planchas de acero galvanizado
ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero
galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso
aplomado, colocación y eliminación de restos.

Total ud  ......: 1,000 594,68 594,68

1.2.4 U Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205 cm., formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y
superiores, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

Total u  ......: 1,000 151,21 151,21

1.2.5 M Bajante evacuación de escombros de tubo de pvc rígido para cuatro usos, incluyendo
elementos de sujeción a forjados y cadena de arriostramiento entre módulos de evacuación.
incluyendo repercusión de bocas de vertido, considerando una por planta. Incluyedo montaje y
desmontaje.

Total m  ......: 30,000 14,32 429,60

Total subcapítulo 1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 2.729,69

1.3.- PROTECCIONES ESPECIALES

1.3.1 H H. Brigada de seguridad empleada en mantenimiento, reposición de protecciones y cambio de
elementos de seguridad según fases de las de obra.

Total h  ......: 55,000 21,50 1.182,50

1.3.2 Ud Ud. Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos.

Total ud  ......: 2,000 5,46 10,92

1.3.3 M Ml. Banderola de señalización reflectante.

Total m  ......: 25,000 1,53 38,25

1.3.4 M Ml. Banda bicolor rojo-blanco para señalización.

Total m  ......: 50,000 1,04 52,00

1.3.5 Ud Ud. Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos.

Total ud  ......: 2,000 5,46 10,92

1.3.6 Ud Ud. Rótulo orientativo de las instalaciones provisionales de obra de material adhesivo y de
dimensiones 210 x 210 mm.

Total ud  ......: 2,000 4,05 8,10

Total subcapítulo 1.3.- PROTECCIONES ESPECIALES: 1.302,69

1.4.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

1.4.1 Ud Ud. Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres usos.

Total ud  ......: 2,000 52,28 104,56

1.4.2 U Ud. Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos.

Total u  ......: 2,000 35,47 70,94

Total subcapítulo 1.4.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 175,50

1.5.- PROTECIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.5.1 Ud Ud. Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m. y 2 m. de longitud.

Total ud  ......: 1,000 31,23 31,23

1.5.2 Ud Ud. Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para
instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.

Total ud  ......: 2,000 28,90 57,80
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1.5.3 Ud Ud. Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para
instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.

Total ud  ......: 2,000 74,57 149,14

1.5.4 Ud Ud. Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas
las posiciones, para lámpara portátil de mano, amortizable en tres usos.

Total ud  ......: 1,000 9,12 9,12

Total subcapítulo 1.5.- PROTECIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 247,29

1.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE

1.6.1 M. Ml. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada
por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Total m.  ......: 10,000 42,47 424,70

1.6.2 Ud Ml. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Total ud  ......: 1,000 101,44 101,44

1.6.3 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo
durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud  ......: 6,000 128,58 771,48

1.6.4 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de hasta 12m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l; placa turca,
dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000meses

6,000 6,000

Total mes  ......: 6,000 128,85 773,10

1.6.5 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de hasta 12 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1
mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000meses

6,000 6,000

Total mes  ......: 6,000 132,94 797,64
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1.6.6 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de hasta 9 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6
mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000meses

6,000 6,000

Total mes  ......: 6,000 88,10 528,60

Total subcapítulo 1.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE: 3.396,96

1.7.- MEDICINA PREVENTIVA

1.7.1 U Ud. Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Total u  ......: 2,000 85,54 171,08

1.7.2 Ud Ud. Reposición de diverso material sanitario, en el transcurso de la obra.

Total ud  ......: 3,000 30,96 92,88

1.7.3 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Total ud  ......: 15,000 15,15 227,25

Total subcapítulo 1.7.- MEDICINA PREVENTIVA: 491,21

1.8.- RECURSOS PREVENTIVOS

1.8.1 H H.- Coste del suplemento de la mano de obra que se invierte en las tareas de presencia y
vigilancia del personal que realiza los recursos preventivos en las distintas fases de la obra. Se
considera que el personal designado para ello son uno o varios trabajadores de la empresa
que no forman parte del servicio de prevención. Por ello para su valoración se aplicará un
precio considerado como un incremento de coste de la mano de obra por realizar las tareas de
recursos preventivos (8%).

Total h  ......: 20,000 21,52 430,40

Total subcapítulo 1.8.- RECURSOS PREVENTIVOS: 430,40

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD : 10.448,85
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Presupuesto de ejecución material
1 SEGURIDAD Y SALUD 10.448,85

1.1.- PROTECCIONES PERSONALES 1.675,11
1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 2.729,69
1.3.- PROTECCIONES ESPECIALES 1.302,69
1.4.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 175,50
1.5.- PROTECIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA 247,29
1.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE 3.396,96
1.7.- MEDICINA PREVENTIVA 491,21
1.8.- RECURSOS PREVENTIVOS 430,40

Total .........: 10.448,85

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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Capítulo 1 SEGURIDAD Y SALUD 10.448,85
Capítulo 1.1 PROTECCIONES PERSONALES 1.675,11
Capítulo 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.729,69
Capítulo 1.3 PROTECCIONES ESPECIALES 1.302,69
Capítulo 1.4 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 175,50
Capítulo 1.5 PROTECIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA 247,29
Capítulo 1.6 INSTALACIONES DE HIGIENE 3.396,96
Capítulo 1.7 MEDICINA PREVENTIVA 491,21
Capítulo 1.8 RECURSOS PREVENTIVOS 430,40

Presupuesto de ejecución material 10.448,85
13% de gastos generales 1.358,35
6% de beneficio industrial 626,93

Suma 12.434,13
21% IVA 2.611,17

Presupuesto de ejecución por contrata 15.045,30

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINCE MIL CUARENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.

Proyecto: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT OBRES DE RESTAURACIÓ CASTELL PALAFOLLS

Capítulo Importe
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