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ES. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

ES1.  OBJECTE 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut (en endavant E.S.S.) del "PROJECTE DE MILLORA DE 
LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI DELS PAVELLONS DEL 
MERCAT DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA" estableix, tant durant 
l'execució d'aquesta obra, com durant la seva posada en marxa, les previsions respecte a 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 
d'instal·lació, reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene 
i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques per a cada un dels contractistes i 
subcontractistes que participin en l'obra en l'elaboració del pla de seguretat i salut en el 
treball, que haurà de ser adoptat tant pel personal com pels mitjans materials i tècnics per a 
l'execució de l'obra. La finalitat de l'Estudi consisteix a dur a terme les obligacions en el 
camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el 
control de la Direcció facultativa i / o coordinador en seguretat i salut, d'acord amb el Reial 
Decret 1672/1997 de 24 d'octubre del Estat espanyol, pel qual s'implanta l'obligatorietat de 
la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en les obres dels projectes de construcció i 
edificació independentment del seu pressupost i personal (Article 4 del RD 1627/1997). 
 
Es justifica l'elaboració del present Estudi de Seguretat i Salut, segons l'art. 4.1 del RD 
1627/1997, pel fet que: 
 

 El pressupost d'execució és superior a 450.759,08 €. 
 La durada estimada de l'execució de l'obra, és superior a 30 dies laborables. 
 El volum estimat de mà d'obra, entenent-se aquest com la suma total dels dies de 

treball i el total dels treballadors, supera les 500 jornades. 
 
 

ES2.  PLA DE SEGURETAT 
 
Aquest E.S. servirà de base per a l'elaboració per part del Contractista el preceptiu Pla de 
Seguretat i Salut de les obres, el qual analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà 
les previsions contingudes en el present estudi. En aquest pla s'inclouran, si escau, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 
previstos en l'estudi. 
 
En el cas que el pla de seguretat i salut sigui elaborat en aplicació d'aquest estudi de 
seguretat i salut, les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració 
econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l'import total previst en 
aquest estudi.  
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En relació amb els llocs de treball en l'obra, el pla de seguretat i salut en el treball 
constitueix el instrument bàsic d'ordenació de les activitats d'identificació i, si escau, 
avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva a què es refereix el capítol II del 
Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d'execució, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que 
puguin sorgir al llarg de l'obra, sempre amb l'autorització expressa del coordinador en 
matèria de seguretat i salut en obra o, si no per la direcció facultativa, sempre seguint la 
necessària informació i comunicació als representants legals dels treballadors, al centre de 
treball, els quals podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i 
alternatives de millores preventives que estimin oportunes. A aquest efecte, el Pla de 
Seguretat i Salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat, abans de l'inici de l'obra, el Coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, si no a la direcció facultativa, 
per a la seva aprovació. 
 
 

ES3.  PROMOTOR 
 
Promotor:   Mercados de abastecimiento de Barcelona S.A. 

CIF A08210403 
Carrer Major, 76 
08040 – Barcelona 
Centre Directiu, 5ª planta 

 
 

ES4.  AUTOR DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Tècnic redactor:  Jordi Oste Díaz 

Enginyer Tècnic Industrial 
OR Ingeniería S.L. 
B-65456097 
Carrer Providència, 75 Baixos 2ª 
08024 – Barcelona 
joste@or-ingenieria.com 
Telèfon: 932.851.721 
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ES5.  CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
 
 

ES5.1. Ubicació i emplaçament 
 
Les obres que es defineixen i descriuen en la present memòria, es localitzen dins el terme 
municipal de Barcelona, a la Comunitat Autònoma de Catalunya, corresponent en concret a 
la Zona Franca. 
 
Les obres que es projecten es troben dins les set naus que formen el Mercat de 
proveïments de Barcelona, d'ara endavant Mercabarna, realitzant tota la intervenció a 
l'interior de les mateixes. En concret, l'emplaçament de cadascuna de les naus que 
s’inclouen al present ESS son els que s'indiquen a continuació: 
 

 Pavelló A: Carrer Major de Mercabarna, 83-115 08040 – Barcelona 
 Pavelló B: Carrer Longitudinal 1, 661-83 08040 – Barcelona 
 Pavelló C: Carrer Longitudinal 3, 61-83 08040 – Barcelona 
 Pavelló D: Carrer Major de Mercabarna, 29-67 08040 – Barcelona 
 Pavelló E: Carrer Longitudinal 1, 29-59 08040 – Barcelona 
 Pavelló F: Carrer Longitudinal 3, 29-59 08040 – Barcelona 
 Pavelló G: Carrer Transversal 7, 2-46 08040 – Barcelona 

 
Les característiques dimensionals aproximades dels pavellons son les següents: 
 
Pavelló Dimensions Superfície 

A 192,49 m x 54,17 m 10.427,60 m2 
B 192,30 m x 54,17 m 10.427,60 m2 
C 192,30 m x 36,12 m 6.946,18 m2 
D 186,30 m x 36,12 m 6.729,45 m2 
E 192,30 m x 36,12 m 6.729,45 m2 
F 192,30 m x 54,14 m 10.410,30 m2 
G --- 10.128,21 m2 

 
 
Per accedir a la zona d'actuació des de Barcelona s'haurà d'accedir per qualsevol de les 
entrades a Mercabarna, identificades degudament i amb control d'accessos a totes elles. En 
tot cas, l'accés a Mercabarna així com els vials interiors de la mateixa fins a l'accés a la nau 
objecte del present estudi de seguretat es troben tots ells totalment pavimentats, urbanitzats 
i amb capacitat per absorbir trànsit de vehicles pesants. 
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ES5.2. Climatologia 
 
La temperatura mitjana anual de la zona de les obres és de 16,1°C, la qual és 3,13°C més 
alta que la temperatura mitjana anual d'Espanya que és 12,97°C. 
 
En els mesos més càlids la temperatura mitjana és de 24,40°C i en els mesos més freds la 
temperatura mitjana és de 9,20°C. 
 
La precipitació mitjana anual d'aquesta zona és de 588 mm, la qual 56,3 mm més baixa que 
la precipitació mitjana anual d'Espanya (644,3mm). 
 
 

ES5.3. Subministres i serveis 
 
Aigua:    Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (AGBAR) 
Electricitat:   Endesa Distribución Eléctrica SL 
Sanejament:   Alcantarillado de Barcelona SA (CLABSA) 
    Empresa Metropolitana de Saneamiento SA (EMMSA) 
Enllumenat públic:  Ajuntament de Barcelona – Medi Ambient 
Espais verds:   Instituto de Parques y Jardines Ayto. de Barcelona 
 
 

ES5.4. Localització dels serveis assistencials 
 
El Pla de Seguretat del Contractista ha d'incorporar els números d'emergència i la ubicació 
dels centres d'auxili, salvament i seguretat així com els mitjans d'evacuació més pròxims a 
l'emplaçament de les obres. 
 
 

ES6.  DESCRIPCIÓ DE LA OBRA 
 
Les obres a realitzar consisteixen principalment en la col·locació de noves instal·lacions de 
protecció contra incendi que milloraran les condicions de seguretat de l'establiment així com 
elements de sectorització. 
 
Es tracta en línies generals de diverses actuacions relacionades entre si que es descriuen a 
continuació. 
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ES6.1. Subministrament d’aigua contra incendis 
 
Actualment els pavellons disposen d'una instal·lació de mànegues i columnes mullades que 
es distribueixen per la superfície comuna. A cada pavelló, aquestes mànegues actualment 
estan connectades a una escomesa d'aigua contra incendis existent de 2 ½ ". 
 
Per garantir el subministrament d'aigua contra incendis de les noves instal·lacions s'ha de 
fer una nova escomesa d'aigua contra incendis per a cada un dels pavellons. Els treballs 
consistiran en la realització de la rasa corresponent, la connexió a la xarxa d'aigua de la 
Companyia subministradora i la instal·lació de les vàlvules de tall i antiretorn de la 
instal·lació en una nova arqueta de dimensions segons informe de la Companyia. 
 
 

ES6.2. Instal·lació de sistemes d’extinció manual 
 
Es realitzarà la instal·lació de sistemes d'extinció manual d'incendis formats per mànegues 
del tipus BIE-25 i extintors manuals d'incendi dels tipus pols polivalent 21A-113B i anhídrid 
carbònic CO2, tots ells repartits pels pavellons d'acord als plànols del projecte corresponent. 
 
Als passadissos de les parades del pavelló es realitzarà la connexió de les noves BIE-25 a 
la canonada de distribució existent (actuals columnes humides) traslladant el punt de 
connexió a la meitat del passadís. La BIE-25 quedarà allotjada en un armari o estructura 
metàl·lica que contindrà els extintors i, si escau, llum d'emergència, polsador d'alarma i 
sirena. 
 
Per a la connexió de les canonades de les noves BIE-25 s'haurà de realitzar una rasa en el 
paviment existent i la posterior reposició. 
 
 

ES6.3. Instal·lació de sistemes d’extinció automàtica 
 
Es realitzarà un nou sistema d'extinció automàtica d'incendis mitjançant xarxa de ruixadors. 
El sistema connectarà a les noves escomeses anteriors a través d'un col·lector en què 
s'allotjaran els llocs de control de la instal·lació. Aquests manifold s'instal·laran en façana. 
 
El sistema protegirà els passadissos centrals a nivell de coberta i l'interior de les parades a 
través de lloc de control simple format per vàlvula i detector de flux, connectat al sistema de 
detecció, instal·lat en la connexió de cada parada. El sistema protegirà tot punt ocupable. 
 
 

ES6.4. Instal·lació de sistema de detecció d’incendi 
 
Es realitzarà un nou sistema de detecció d'incendi mitjançant detectors òptics analògics que 
protegiran les zones comunes dels passadissos de cada pavelló, així com un conjunt de 
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polsadors manuals d'alarma i les sirenes corresponents, tot això instal·lat segons normativa 
d'aplicació. 
 
 

ES6.5. Instal·lació de sistema de control i evacuació de fum 
 
S'instal·laran un conjunt d'exutoris en la coberta dels passadissos centrals dels pavellons, 
juntament amb cortines de control de fums. Aquesta instal·lació implicarà la realització de 
modificacions i obertures a la coberta, a realitzar per tercers, ja que es preveu la realització 
de la substitució del tipus de coberta, treball no inclòs en el present ESS. 
 
El sistema contempla la instal·lació d'exutoris, quadre de comandament i línies 
pneumàtiques per accionament dels mateixos. 
 
 

ES6.6. Sectoritzacions 
 
Com a millora del nivell de sectorització es realitza una compartimentació a la zona de 
passarel·la on es troba en bar - restaurant de cada pavelló mitjançant la instal·lació d'una 
porta corredissa resistent al foc. Aquesta porta corredissa contindrà en el seu interior portes 
abatibles per disposar de les corresponents sortides d'emergència necessàries en funció de 
l'ocupació prevista. 
 
Aquesta nova compartimentació permetrà considerar dos sectors d'incendi per a cada 
pavelló, de manera que complementàriament a la instal·lació de les portes corredisses serà 
necessari intervenir a la façana interior del bar - restaurant mitjançant la sectorització dels 
elements, finestres i obertures existents, així com a nivell de coberta mitjançant la 
instal·lació d'una franja d'un metre resistent al foc per l'interior del sector d'incendi. 
 
 

ES7.  REQUERIMENTS GENERALS DE LA OBRA 
 
 

ES7.1. Termini d’execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d'execució de les obres per a cadascun dels 
pavellons queda inclòs al volum 1 corresponent a la memòria tècnica que acompanya el 
present estudi de seguretat. 
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ES7.2. Ma d’obra prevista 
 
L'estimació de mà d'obra en punta d'execució per a cada pavelló és de vint (20) persones. 
 
 

ES7.3. Interferències i serveis afectats 
 
Les possibles interferències que poden existir en l'execució de l'obra quedessin 
correctament reflectides en el pla de seguretat i salut que elaborés el contractista previ al 
inici dels treballs. En general, s'adoptaran les següents les mesures preventives per evitar 
les possibles interferències i afeccions: 
 

- Creus i obres en calçades que afectin la normal circulació de vehicles. 
- Cruïlla i proximitat amb pals de línies elèctriques aèries i subterrànies. 
- Creus amb xarxa de sanejament. 
- Creus amb xarxa d'abastament local. 
- Creus amb gas natural. 
- Cruïlla amb línies telefòniques. 

 
 

ES7.3.1. Interferències amb el tràfic rodat 
 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. 
 

- Atropellaments. 
- Cops amb objectes o maquinària. 
- Talls. 
- Atrapaments. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Aixafaments. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES. 
 

- - No es van començar els treballs en els que es vegi afectat carreteres sense haver 
col·locat la senyalització informativa de perill i de limitació segons indica la Norma de 
Carreteres 8.3 - IC. 

- En cap cas s'ocuparà o envairà una calçada, tot i que sigui per a treballs de curta 
durada sense abans col·locar la senyalització i proteccions adequades. 

- El material de senyalització, abalisament i protecció es descarregués i recollirà per a 
la seva col·locació en ordre en què calgui trobar l'usuari de la carretera, ja que així 
ens assegurarem que l'operari en carregat de col·locar la senyalització treballés sota 
la protecció de la senyalització precedent. 

- Durant els treballs amb tall de via es prohibeix que els treballadors o maquinària 
envaeixin la via amb circulació. 
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- En aquells punts on afectem a vies d'ús públic, bé mitjançant desviaments, bé 
mitjançant talls amb pas alternatiu, emprarem la senyalització corresponent, 
recorrent a senyalistes si el cas ho demanda. 

- No obstant això, s'estarà d'acord, prèvia sol·licitud i permís, amb l'organisme al qual 
pertanyi la via que resulti afectada. 

- Es prestarà especial atenció protegint i senyalitzant graons i excavacions de quedar 
obertes a les rodalies de vies de circulació, recorrent fins i tot a balises lluminoses a 
la nit. 

- En qualsevol dels casos que es afectés carreteres de la Xarxa d'Interès General de 
l'Estat, s'atendrà, per a la seva senyalització, al que disposa la Norma de Carreteres 
8.3 - IC "Senyalització d'obres". 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- New jèrsey. 
- Tanques. 

 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES. 
 

- - Casc de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Roba reflectant. 
- Botes de seguretat. 

 
 

ES7.3.2. Interferències amb línies elèctriques aèries 
 
El contractista sol·licita informació sobre la forma d'actuar a la companyia subministradora i 
en cas de no ser això possible, es procedirà a deixar com a distàncies mínimes de seguretat 
les obtingudes del Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió o les especificades 
en la NTP-72 l'INSHT sempre que els valors obtinguts d'aquesta última norma estiguin més 
del costat de la seguretat que els especificats en l'esmentat Reglament. 
 
Característiques de la línia a la zona de treball: 
 

- Tensió. 
- Alçada de suports. 
- Distància mínima entre conductors i terra. 

 
En el cas que les distàncies més desfavorables entre la línia elèctrica i la zona de treball o 
maquinària i vehicles que passin per sota d'elles, sigui de 5 metres tant en els sentits 
vertical com horitzontal, es realitzaran les gestions oportunes per aconseguir el 
corresponent descàrrec o desviament de la línia. En els camins d'accés es comprovarà que 
no existeixen línies aèries de tensió que creuin els mateixos, i pels quals s'hagi d'accedir la 
maquinària a l'obra. En cas que hi hagi línies de tensió, es respectaran les distàncies de 
seguretat d'aquestes línies (per a aquesta finalitat s'utilitzaran pòrtics de seguretat). 
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En cas que no sigui possible el descàrrec o desviament de la línia, o hi hagi dubtes 
raonables sobre el tall de tensió efectuat per la companyia (indefinició de començament i fi 
de la descarregada, absència de justificació documental sobre la forma de realització de la 
descarregada, etc. .), es considerarà a tots els efectes que la línia segueix en tensió, de 
manera que, en cas que ineludiblement s'hagi de treballar en l'àrea afectada per la línia, 
s'hauran de considerar els següents procediments: 
 

- - S'esbrina la tensió i en funció d'aquesta es consideraran les distàncies mínimes de 
seguretat per als treballs en la proximitat d'instal·lacions de tensió. 

- Si l'obra interferís amb una línia elèctrica aèria d'alta tensió, es muntaran pòrtics de 
protecció. 

- Els treballs en instal·lacions d'alta tensió es realitzaran per personal especialitzat. 
- En les rodalies de les línies elèctriques i de la catenària s'adoptaran les següents 

precaucions: 
- No es treballarà en els voltants de la catenària amb maquinària la part més sortint 

pugui quedar a menys de 2 m. De la mateixa, excepte si està tallada el corrent 
elèctric, en aquest cas serà necessari posar una presa de terra de coure de 25 mm 
de secció mínima connectada als carrils, o amb pica bé humida. 

- Similars mesures es prendran en les línies elèctriques que creuen la via o quedin 
pròximes a l'obra. 

- Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que poden ser afectades 
pels moviments de les màquines i dels vehicles. 

- En els treballs a la catenària es tallarà la tensió i es realitzarà la posada a terra de 
tots dos costats a la zona de treball. 

 
PROCEDIMENTS D’OPERACIÓ. 
 

- Aïllar els conductors nus; l'aïllament només és possible per a tensions fins a 1.000 
volts. La col·locació i el tret de l'aïllament han de fer-se pel propietari de la línia. 

- Limitar el moviment de translació, de rotació i d'elevació de les màquines d'elevació 
o moviment de terres per dispositius d'aturada mecànics. 

- Limitar la zona de treball, de les màquines d'elevació o moviment de terres, per 
barreres de protecció. 

- Si, en casos particulars, cap de les mesures esmentades és aplicable, proveir als 
enginys de cistelles de protecció aïllada. La forma i la rigidesa dielèctrica dels 
aïlladors de suport ha, en qualsevol cas, discutir-se amb el propietari de la línia. 

- Les màquines d'elevació han de comptar en enclavaments o bloquejos de tipus 
elèctric o mecànic que impedeixin sobrepassar les distàncies mínimes de seguretat. 
Per a la maquinària de moviment de terres es senyalitzaran les zones que no han de 
travessar i per a ells s'interposaran barreres que impedeixin qualsevol contacte amb 
les parts en tensió. 

- Les barreres de protecció són construccions formades generalment per perxes 
col·locades verticalment i el peu està sòlidament establert al sòl, unides per 
travessers o taules. 

- L'espai vertical màxim entre els travessers o les taules no ha de sobrepassar d'1 
metre. 
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- En el lloc i col·locació dels travessers o de les taules, es poden utilitzar cables de 
retenció proveïts de cartrons de senyalització, els cables han d'estar ben tibants. 
L'espai vertical entre els cables de retenció no deu ser superior a 50 cm. 

- Entre els travessers, taules o cables, es col·locaran xarxes la obertura de les malles 
no sobrepassi els 6 cm., Per evitar que elements metàl·lics de bastides, màquines, 
etc., puguin penetrar a la zona perillosa. 

- Les barreres de protecció, cables de retenció i xarxes metàl·liques s'han de posar a 
terra d'acord amb les prescripcions. 

- Si les barreres de protecció són per al pas de màquines o vehicles, la part superior 
podrà estar composta mitjançant un sol cable col·locat a l'alçada i distància 
adequada de manera que eviti la possibilitat de contacte o arc elèctric. 

- L'alçada de pas màxim ha de ser assenyalada per panells fixats a la perxa, les 
entrades del pas han d'assenyalar en els costats. 

 
RECOMANACIONS A OBSERVAR EN CAS D'ACCIDENT. 
 

- Caiguda de línia 
- S'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista 

comprovi que està sense tensió. Només en el cas que hi hagi un accidentat i estar 
segur que es tracta d'una línia de baixa tensió, s'intentarà separar-lo de la línia 
mitjançant elements no conductors, sense tocar-lo directament. 

- Contacte a la línia amb màquines. 
- Si qualsevol màquina, o la seva càrrega, entra en contacte amb una línia elèctrica, 

han d'adoptar-se les següents mesures: 
 

o Conservar la calma i romandre en el seu lloc de comandament intentant retirar la 
màquina de la línia, situant-la fora de la zona. El conductor ha d'advertir, al 
personal pròxim a la zona que s'allunyi d'ella 

o No descendirà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància 
segura, ja que en cas contrari el conductor entraria al circuit línia àrea-màquina-
terra i podria electrocutar-se. 

o Si fos impossible separar la màquina i en cas d'absoluta necessitat, el 
maquinista no descendirà utilitzant els mitjans habituals, sinó evitant el contacte. 

 
NORMES GENERALS D'ACTUACIÓ. 
 

- No tocar la màquina o la línia caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir el personal proper de no tocar la màquina o la línia i de no efectuar actes 

imprudents. 
- Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s'abandoni la 

zona de perill, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. 
 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes per esfondrament. 
- Caiguda d'objectes per manipulació. 
- Caiguda d'objectes despresos. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops amb elements mòbils màquines. 
- Cops per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapament per o entre objectes. 
- Atrapament per bolcada de màquines. 
- Sobre esforços. 
- Exposició a temperatures extremes. 
- Contactes tèrmics. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques i / o corrosives. 
- Explosions. 
- Focs. 
- Atropellaments, cops i xocs contra vehicles. 
- Accidents de trànsit. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES. 
 

- Ús de cinturó anticaigudes. 
- Neteja i ordre a la zona de treball. 
- Correcte apilament de materials. 
- Eslingat correcte de càrregues. 
- Abalisament de zones amb risc de caigudes d'objectes. 
- No inutilitzar les proteccions de la màquina. 
- Disponibilitat de cabines i / o pòrtics en vehicles i màquines. 
- No circular per terrenys inestables.- No adoptar posicions de treball incòmodes. 
- No manejar elements molt pesats a mà. 
- Protecció d'ampolles: evitar escalfament per llum solar i mantenir en posició vertical 

(cistella). 
- Vàlvules antiretorn. 
- Manoreductors. 
- Col·locació d'extintors. 
- Senyalització adequada cintes, banderoles, etc ... 
- Disponibilitat de dispositiu acústic de marxa enrere en maquinària. 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Discriminador de baixa tensió. 
- Posada a terra dels aparells elèctrics. 
- Instal·lació d'interruptors diferencials en circuits elèctrics. 

 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES. 
 

- Equips de protecció individual (EPI), d'acord amb les normes UNE EN. 
- Calçat de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Guants aïllants de l'electricitat BT i AT. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Pantalla contra projeccions. 
- Ulleres de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 

 
 

ES7.3.3. Interferències amb línies elèctriques subterrànies 
 
ACTUACIONS PRÈVIES. 
 

- Informar-se de la possible existència de cables enterrats, preferentment a la 
companyia elèctrica que subministri energia a la zona per assegurar-se la posició 
exacta. En cas de dubte es sol·licitarà informació al personal de la Companyia 
afectada. 

- Efectuar les gestions oportunes per aconseguir deixar els cables sense tensió. 
- En cas que no sigui possible el descàrrec, o hi hagi dubtes raonables sobre el tall de 

tensió efectuat per la companyia (indefinició de començament i fi de la 
descarregada, absència de justificació documental sobre la forma de realització de la 
descarregada, etc.), es considerarà a tots els efectes que la línia segueix en tensió, 
de manera que, en cas que ineludiblement s'hagi de treballar en l'àrea afectada per 
la línia, s'hauran de considerar les següents normes bàsiques per a la realització 
dels treballs: No es tocarà o intentarà alterar la posició de cap cable. 

- Es procurarà no tenir cables descoberts que puguin patir per sobre d'ells el pas de 
maquinària o vehicles, així com possibles contactes accidentals per personal d'obra i 
aliè a aquesta. 

- Utilitzar detectors de camp per delimitar el traçat i profunditat del conductor. 
- Emprar senyalització indicativa del risc, indicant la proximitat de la línia en tensió i la 

seva àrea de seguretat. 
- A mesura que avancen els treballs es vetllarà perquè es mantingui la senyalització 

en perfectes condicions pel que fa a visibilitat i col·locació. Si un cable pateix algun 
dany s'informarà immediatament a la companyia i s'allunyarà de la zona a tot el 
personal que ve abalisant el punt en qüestió. 

- No s'emprarà en mode alguns pics, barres, claus, forquilles o qualsevol estri 
punxegut en terrenys tous o argilosos on puguin estar situats cables subterranis. 
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- En qualsevol cas, quan la conducció quedi a l'aire, es suspendrà o apuntalarà. 
S'evitarà que pugui resultar danyada accidentalment per maquinària, eines, etc. 

- Una vegada descoberta la línia, per prosseguir amb els treballs a l'interior de les 
rases i pous es tindrà en compte com a principals mesures de seguretat, el 
compliment de les següents normes: 

 
o Descàrrec de la línia 
o Bloqueig contra qualsevol alimentació. 
o Comprovació de l'absència de tensió 
o Posada a terra i en curtcircuit 
o Assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió, mitjançant 

la seva recobriment o delimitació. 
 
PROCEDIMENT D'OPERACIÓ. 
 
Coneguda perfectament la línia (tensió, profunditat, traçat i sistema de protecció). Es podrà 
excavar mecànicament fins a una distància (projeccions vertical i horitzontal) de 0,5 m., 
Havent continuar l'aproximació manualment fins a accedir a la protecció (fàbrica de maó, 
tub, etc.) o la coberta aïllant en cas de cobriment amb sorres o terres. 
 
El procediment de treball des que s'iniciï l'excavació, passant pels estintolaments 
corresponents, canvi d'emplaçament (si escau) i posterior protecció s'efectuarà de 
conformitat amb la companyia subministradora de fluid elèctric. 
 
Aquests treballs de principi a fi hauran d'estar supervisats "in situ" per un responsable dels 
mateixos. 
 
Les proteccions personals obligatòries, especifiques del risc, consistiran en guants 
dielèctrics adequats a la tensió de la línia, protegits amb guants de treball de cuir. 
 
Igualment serà obligatori el casc amb barballera, protecció ocular i calçat de seguretat 
classe III (aïllant). 
 
El responsable dels treballs, no permetrà l'inici d'aquests mentre no comprovi que el 
procediment de treball té el vistiplau de la companyia elèctrica i que el personal utilitzi les 
proteccions personals obligatòries. 
 
En qualsevol cas és preceptiva la realització de sondatges almenys en dos punts del traçat, 
per confirmar l'exactitud del traçat, abans de l'inici dels treballs. Coneguda l'existència de la 
línia, però no el seu traçat, profunditat i sistema de protecció mecànica. 
 
Sol·licitar a la companyia que mitjançant un detector de camp ens defineixi les coordenades 
del traçat de la línia a la zona a operar. 
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Si ens ofereixen garanties sobre l'exactitud dels mesuraments operar d'acord amb 
l'esmentat anteriorment, però sol·licitant la supervisió per persona qualificada pertanyent a 
la companyia elèctrica. 
 
Si no ofereix garantia el mesurament, o no la realitza la companyia elèctrica, efectuar el 
corresponent escrit a la propietat de l'obra posant-la en antecedents del cas, així com el no 
inici del treball en la possible zona afectada, atès la seva extrema perillositat, al objecte de 
que efectuï les diligències necessàries per al corresponent descàrrec, o, si s'escau, la 
realització dels treballs per la companyia elèctrica o per una altra, amb la corresponent 
especialització en treballs en tensió. 
 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. 
 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes per esfondrament. 
- Caiguda d'objectes per manipulació. 
- Caiguda d'objectes despresos. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops amb elements mòbils màquines.- Cops per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapament per o entre objectes. 
- Atrapament per bolcada de màquines. 
- Sobre esforços. 
- Exposició a temperatures extremes. 
- Contactes tèrmics. 
- Contactes elèctrics. 
- Contactes amb substàncies càustiques i / o corrosives. 
- Explosions. 
- Incendis.- Atropellaments, cops i xocs contra vehicles. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES. 
 

- Neteja i ordre a la zona de treball. 
- Correcte apilament de materials. 
- Eslingat correcte de càrregues. 
- Abalisament de zones amb risc de caigudes d'objectes. 
- No inutilitzar les proteccions de la màquina. 
- Disponibilitat de cabines i / o pòrtics en vehicles i màquines. 
- No circular per terrenys inestables. 
- No adoptar posicions de treball incòmodes. 
- No manejar elements molt pesats a mà. 
- Protecció d'ampolles: evitar escalfament per llum solar i mantenir en posició vertical 

(cistella). 
- Vàlvules antiretorn. 
- Manoreductors. 
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- Col·locació d'extintors. 
- Senyalització adequada. 
- Disponibilitat de dispositiu acústic de marxa enrere en maquinària. 
- Senyalització: cintes, banderoles, etc. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Discriminador de baixa tensió. 
- Posada a terra dels aparells elèctrics.- Instal·lació d'interruptors diferencials en 

circuits elèctrics. 
 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES. 
 

- Equips de protecció individual (EPI), d'acord amb les normes UNE EN. 
- Calçat de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Guants aïllants de l'electricitat BT i AT. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Pantalla contra projeccions. 
- Ulleres de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 

 
 

ES7.3.4. Interferències amb xarxes d’abastament i sanejament 
 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. 
 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes per manipulació. 
- Caiguda d'objectes despresos. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops amb elements mòbils màquines. 
- Cops per objectes o eines.- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapament per o entre objectes. 
- Sobre esforços. 
- Exposició a temperatures extremes. 
- Contactes amb substàncies càustiques i / o corrosives. 
- Explosions.- Desplom de talussos. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES. 
 

- Una vegada descoberta la canonada, cas que la profunditat de l'excavació sigui 
superior a la situació de la conducció, es suspendrà o apuntalarà a fi que no trenqui 
per flexió. 

- En trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar 
que sigui danyada per maquinària, eines, etc. 
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- S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fites reflectants, etc., quan el 
cas ho requereixi. 

- Està totalment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció 
en servei, si no és amb l'autorització de la Companyia Instal·ladora. 

- Està prohibit utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre o 
aixecar càrregues. 

- Comunicar immediatament amb la Companyia Instal·ladora i paralitzar els treballs 
fins que la conducció hagi estat reparada.- És aconsellable no realitzar excavacions 
amb màquines a distàncies inferiors a 0,50 metres de la canonada en servei. Per 
sota d'aquesta cota s'utilitzarà la pala normal. 

- Neteja i ordre a la zona de treball. 
- Correcte apilament de materials. 
- Eslingat correcte de càrregues. 
- Abalisament de zones amb risc de caigudes d'objectes. 
- No inutilitzar les proteccions de la màquina. 
- No circular per terrenys inestables. 
- No adoptar posicions de treball incòmodes. 
- No manejar elements molt pesats a mà. 
- Protecció d'ampolles: evitar escalfament per llum solar i mantenir en posició vertical 

(cistella). 
- Vàlvules antiretorn. 
- Manoreductors. 
- Col·locació d'extintors. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Tanques de protecció 
- Posada a terra dels aparells elèctrics. 

 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES. 
 

- Calçat de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Botes d'aigua. 
- Vestit impermeable. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Pantalla contra projeccions.- Ulleres de seguretat. 

 
 

ES7.3.5. Interferències amb xarxes de gas 
 
Quan es realitzen excavacions sobre gasoductes, es prenen precaucions especials per no 
danyar la canonada i evitar els perills del treball en presència del gas. 
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ACTUACIONS PRÈVIES. 
 
Quan s'hagi descobrir un tram de gasoducte se seguiran les següents recomanacions: 
 

- Identificació de la conducció. S'identifica el traçat de la canonada que es vol excavar 
a partir dels plànols constructius de la mateixa, localitzant els plànols disponibles i 
les canalitzacions enterrades d'altres serveis que es puguin veure afectats. 

- Senyalització. Es procedirà a localitzar la canonada mitjançant un detector, marcant 
amb picots la seva direcció i profunditat. Es farà de la mateixa manera amb les 
canalitzacions enterrades d'altres serveis. S'ha d'indicar l'àrea de seguretat. 

 
PROCEDIMENTS D'OPERACIÓ. 
 
Localització de conduccions 
 

- Conduccions enterrades a profunditat igual o menor a 1 metre. 
 
En aquest cas es començarà sempre fent cates a mà, fins a arribar a la generatriu superior 
de la canonada. Es realitzaran tantes com es considerin necessàries per assegurar-se la 
posició de la canonada. 
 

- Conduccions enterrades a profunditat superior a 1 metre. 
 
Es podrà començar l'excavació amb màquina fins a arribar a 1 metre sobre la canonada, 
procedint-se a continuació com en el punt anterior. 
 
PROCEDIMENTS D'OPERACIÓ. 
 
Un cop localitzada la canonada, mitjançant tasts, es podrà excavar amb mitjans mecànics 
fins a 0,5 metres de la canonada. Per a això se seguiran les precaucions i recomanacions 
que s'indiquen a continuació: 
 

- Amplària i profunditat de les rases. Les dimensions transversals i profunditat de la 
rasa a excavar es fixaran en cada cas, en funció del personal i maquinària que 
intervingui en l'excavació. 

- Intervenció en canonades. En cas d'haver d'intervenir en la canonada, es descobrirà 
longitudinalment un tram una mica superior a l'estrictament requerit, a fi de permetre 
la flexió de la canonada amb gats, per realitzar els acoblaments necessaris. 

- Trams a descobrir. No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15,0 
m. Dubtes sobre l'existència o situació de canalitzacions. En cas que hi hagi dubtes 
sobre l'existència o situació de canalitzacions enterrades de tercers, es consultarà a 
la Companyia titular de les mateixes a prop de la seva ubicació i si fos necessari es 
requerirà la presència d'un tècnic designat pel titular perquè presenciï i inspeccioni 
els treballs d'excavació. 

- Excavació mecànica. No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior a 
0,50 m. d'una canonada de gas a la pressió de servei. 
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- No es permetrà la utilització de dragues en l'excavació, quan la canonada tingui un 
recobriment de terra de gruix inferior a 1,00 m. 

 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. 
 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes per esfondrament. 
- Caiguda d'objectes per manipulació. 
- Caiguda d'objectes despresos. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops contra objectes immòbils. 
- Cops amb elements mòbils màquines. 
- Cops per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapament per o entre objectes. 
- Atrapament per bolcada de màquines. 
- Sobre esforços. 
- Exposició a temperatures extremes. 
- Contactes tèrmics. 
- Explosions. 
- Incendi. 
- Inhalació de gasos tòxics. 

 
NORMES DE SEGURETAT. 
 
Quan es treballa en la proximitat de conduccions de líquids i gasos inflamables, o quan sigui 
necessari descobrir aquestes, es farà especial èmfasi en els següents aspectes: 
 

- S'instal·larà senyals precises per indicar l'accés a l'obra, circulació a la zona que 
ocupen els operaris i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant 
en aquesta zona com en els seus límits i immediacions. 

- Comprovació periòdica de l'existència de gas a l'ambient. En cas de fuita de gas o 
incendi, tot el personal d'obra es retirés més enllà del límit de seguretat assenyalat, 
rebent només instruccions del personal competent de la companyia propietària de la 
instal·lació. 

- La zona de treball, estarà tancada i senyalitzada convenientment, quedant 
enterament prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea 
afectada. 

- Tant els compressors com qualsevol tipus d'aparell elèctric (grup electrogen, etc ...), 
s'han de col·locar, sempre que sigui possible, fora de la zona. 

- S'ha de disposar i mantindran tots els llums, tanques i vigilància per a la protecció de 
les obres o per seguretat de tercers quan el cas ho requereixi. 

- No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de qualsevol classe. 
- Quedarà prohibida la manipulació de qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la 

instal·lació en servei.  
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- Es prohibeix la utilització per part del personal del calçat que porti eines metàl·lics, a 
fi d'evitar la possible formació d'espurnes en entrar en contacte amb elements 
metàl·lics. 

- En els llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes o materials, es posaran cartells 
advertint de tal perill, a més de la protecció corresponent. 

- Estarà prohibit utilitzar les canonades, vàlvules i altres elements de la conducció, 
com a punts de suport per a suspendre o aixecar càrregues. 

- Per col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conduccions de 
gas, serà obligatori desconnectar prèviament el circuit elèctric. 

- Totes les màquines utilitzades en les proximitats de gasoductes que funcionin amb 
electricitat, disposaran de la corresponent connexió a terra. 

- Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs, estaran 
convenientment aïllats i es procurarà que no portin empalmaments. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Tanques de protecció. 
- Extintor. 

 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES. 
 

- Calçat de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Botes d'aigua. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Pantalla contra projeccions. 
- Ulleres de seguretat. 
- Armilla reflectant 

 
 

ES7.3.6. Interferències amb línies telefòniques 
 
PROCEDIMENT. 
 
El contractista sol·licita informació sobre la forma d'actuar a la companyia subministradora i 
de la possible existència de cables enterrats, preferentment en la companyia / s de 
telecomunicacions de la zona per assegurar-se la posició exacta. En cas de dubte es 
sol·licitarà informació al personal de la Companyia afectada. 
 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. 
 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops contra objectes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
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- Atrapaments. 
- Sobre esforços. 
- Atropellaments, cops i xocs contra vehicles. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES. 
 

- Neteja i ordre a la zona de treball. 
- Correcte apilament de materials. 
- Eslingat correcte de càrregues. 
- Abalisament de zones amb risc de caigudes. 
- No inutilitzar les proteccions de la màquina. 
- No circular per terrenys inestables. 
- No adoptar posicions de treball incòmodes. 
- No manejar elements molt pesats a mà. 
- Col·locació d'extintors. 
- Senyalització cintes, banderoles, etc. 
- Disponibilitat de dispositiu acústic de marxa enrere en maquinària. 
- Limitar el moviment de translació, de rotació i d'elevació de les màquines d'elevació 

o moviment de terres per dispositius d'aturada mecànics. 
- Limitar la zona de treball, de les màquines d'elevació o moviment de terres, per 

barreres de protecció. 
- A mesura que avancin els treballs es vetllarà perquè es mantingui la senyalització en 

perfectes condicions pel que fa a visibilitat i col·locació. 
- Si un cable pateix algun dany s'informarà immediatament a la companyia i 

s'allunyarà de la zona a tot el personal que ve abalisant el punt en qüestió. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Limitadors d'altura. 
- Tanques de protecció. 

 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES. 
 

- Calçat de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Guants de protecció mecànica. 
- Ulleres de seguretat. 
- Roba adequada. 
- Armilla reflectant. 
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ES7.3.7. Afeccions a tercers 
 
RISCOS. 
 

- Atropellaments. 
- Interferències del trànsit propi amb vehicles aliens. 
- Interferències al trànsit de vianants en els voltants de les obres. 
- Riscos de caiguda de persones al mateix o a diferent nivell en el transcurs de l'obra. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES. 
 

- Les zones d'obres queden perfectament protegides amb tanques tipus ajuntament o 
tanques de 2m i abalisades. 

- Les zones d'accessos, camins o zones amb habitatges pròxims quedaran tancades 
amb tanca metàl·lica electrosoldada de 2 m i peus de formigó. 

- Es senyalitzarà els accessos a l'obra, prohibint el pas a tota persona aliena. 
- Es instal·lés senyalització d'ús obligatori de proteccions individuals i de perill en 

general. 
- Es s'habilitaran passos a tercers utilitzant passarel·les que disposin de baranes a 

0,9m d'alçada, barra intermèdia i sòcol. 
- En evitació de possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals 

d'advertència de sortida de camions i de limitació de velocitat a la zona a les 
distàncies reglamentàries. 

- A les zones d'obres dins el casc urbà, la sortida o entrada de vehicles i maquinària 
serà dirigida per un senyalista que donarà preferència als vianants i vehicles aliens a 
l'obra. 

- Si es envaeixen les voreres del nucli urbà s'habilitarà un pas allunyat de l'obra per 
als vianants. 

- La senyalització d'obres dins el casc urbà quedés il·luminada a les nits. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Tanques de 2 m. 
- Tanques tipus ajuntament 
- Passarel·les amb baranes. 

 
PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL. 
 

- Armilla reflectant. 
- Botes de seguretat. 
- Roba adequada. 
- Casc de seguretat 
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ES7.4. Oficis que intervenen a l’obra 
 

- Oficial 1a 
- Oficial 1a paleta 
- Oficial 1a col·locador 
- Oficial 1a fuster- Oficial 1a pintor 
- Oficial 1a electricista 
- Oficial 1a lampista 
- Oficial 1a muntador 

 
 

ES7.5. Unitats constructives que composen l’obra 
 

- Implantació. 
- Replantejaments. 
- Realització de cates. 
- Realització de rases. 
- Treballs a l'interior de la rasa.- Col·locació de canonades. 
- Treballs de soldadura i oxitall. 
- Execució d'arquetes. 
- Treballs d'encofrat i desencofrat. 
- Treballs de formigonat i vibrat. 
- Impermeabilització d'arquetes. 
- Obra. 
- Valvuleria i caldereria. 
- Proves de pressió. 
- Reposicions. 

 
Per efectuar aquests treballs està previst que s'utilitza durant el transcurs de l'obra els 
següents mitjans auxiliars i maquinària: 
 
MAQUINÀRIA. 
 

- Martell trencador. 
- Grua mòbil autopropulsada. 
- Grua autocarregant. 
- Camió formigonera. 
- Vibrador d'agulles. 
- Grup electrogen. 
- Radial. 
- Taula de tall. 
- Formigonera elèctrica. 
- Eines elèctriques. 
- Estris i eines manuals. 
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MITJANS AUXILIARS. 
 

- Bastides modulars. 
- Escales de mà. 
- Material d'encofrats. 
- Puntals telescòpics. 
- Mènsules i plataformes de treball. 
- Eslingues i cables. 

 
 

ES8.  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El Pressupost d'Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, resulta com 
s’indica al volum 6 corresponent al estat d’amidaments que acompanya el present estudi de 
seguretat. 
 
El pressupost de Seguretat i Salut que s'estima per a aquest ESS és del 2% del PEM del 
projecte. 
 
 

ES9.  PLA D’OBRA 
 
Atès que les possibles previsions o planificacions d'obra que s'han realitzat a data 
d'elaboració del present Estudi de Seguretat i Salut tenen modificacions en el transcurs 
d'aquesta, el contractista principal ha de comunicar al començament dels treballs i durant el 
desenvolupament d'aquests, a la direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d'execució totes les planificacions d'execució de les diferents unitats, per tal que 
aquell pugui coordinar les activitats de l'obra, tal com s'estableix en l'epígraf 2 de l'article 9 
del Reial Decret 1.627 / 97, així com totes les modificacions que es puguin donar en el 
cronograma inicial de treballs. 
 
En tot cas, el volum 1 corresponent a la memòria tècnica que acompanya el present estudi 
de seguretat inclou el planing d'obra previst per a cadascun dels pavellons en el moment de 
la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut. S’indiquen a continuació, a mode de 
resum general, els terminis corresponents: 
 

 Pavelló A: inici 08/2017 i finalització 01/2018. 
 Pavelló B: inici 09/2016 i finalització 02/2017. 
 Pavelló C: inici 05/2017 i finalització 09/2017. 
 Pavelló D: inici 12/2016 i finalització 05/2017. 
 Pavelló E: inici 03/2017 i finalització 07/2017. 
 Pavelló F: inici 01/2017 i finalització 06/2017. 
 Pavelló G: inici 06/2017 i finalització 11/2017.  
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ES10. ORGANITZACIÓ PREVENTIVA DE L’OBRA 
 
Després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial 
Decret 39/1997 pel qual pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, 
l'empresari de la construcció organitzarà els recursos necessaris per al desenvolupament de 
les activitats preventives d'acord amb alguna de les modalitats següents: 
 

a) Designant un o diversos treballadors per dur-la a terme. 
b) Constituint un servei de prevenció propi. 
c) Recorrent a un servei de prevenció aliè 

 
Les empreses que intervinguin en l'execució de les obres d'indicar, a més de la modalitat 
triada, el representant amb responsabilitat en matèria de seguretat i salut en l'obra. 
 
Per assegurar la gestió de la seguretat en els diferents moments de l'obra es crearà, al 
començament de l'obra, una Comissió de Seguretat i Salut amb les següents atribucions: 
 

a) Vigilar el compliment del que disposa el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
b) Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels 

riscos, proposant les millores de les condicions o la correcció de les deficiències 
existents durant les diferents fases d'execució de l'obra. 

c) Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de 
prevenció de riscos en l'obra. 

 
A aquest efecte la Comissió, en l'exercici de les seves competències, està facultada a: 
 

a) Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en l'obra, realitzant 
a aquest efecte les visites que s'estimin oportunes. 

b) Conèixer quants documents i informes relatius a les condicions de treball siguin 
necessaris per al compliment de les seves funcions; així com els procedents de 
l'activitat del Servei de Prevenció, si s'escau. 

c) Conèixer i analitzar els danys produïts a la salut oa la integritat física dels 
treballadors, a fi de valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives 
oportunes. 

 
La Comissió de Seguretat estarà formada per una part per l'empresa representada pel 
director de Qualitat, Prevenció de Riscos i Medi Ambient de la mateixa (responsable de 
prevenció de l'obra) o persona en qui delegui, el cap de seguretat i els responsables tècnics 
de l'execució de l'obra, i per una altra, els subcontractistes, representats pels empresaris o 
els seus representants legals, els responsables de prevenció i els delegats de prevenció de 
cada subcontracta, d'acord amb la durada dels treballs ia la presència de cada empresa en 
l'obra. 
 
És per això que la composició de la Comissió és canviant en funció de les activitats que es 
desenvolupin i el moment de l'execució de la mateixa. 
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A les reunions de la Comissió de Seguretat i Salut podran participar, amb veu però sense 
vot, els responsables del Servei de Prevenció Propi d'aquelles empreses que no estiguin 
inclosos en la composició a què es refereix el paràgraf anterior. En les mateixes condicions 
podran participar treballadors de les empreses que comptin amb una especial qualificació o 
informació respecte a qüestions concretes que es debatin en aquesta comissió i tècnics en 
prevenció aliens a l'obra, sempre que així ho sol·liciti alguna de les parts. 
 
De la mateixa manera a les reunions de la Comissió de Seguretat es convidarà a assistir al 
coordinador de seguretat en fase d'execució designat per la propietat. 
 
La Comissió de Seguretat es reunirà, almenys, una vegada al mes o sempre que se sol·liciti 
per alguna de les parts. De cada reunió de la Comissió de Seguretat s'aixeca una acta on 
s'identifiquin les persones assistents i els punts tractats; així com: les accions correctores 
proposades, els responsables de realitzar-les i les dates previstes per a la seva realització; 
quedant així doncs constància del compliment del que disposa la nostra legislació. 
 
 

ES11. RISCOS GREUS 
 
En el RD 609/06 i en l'annex II del RD 1.627 / 97 s'estableixen una sèrie de riscos especials 
o greus en on és necessària la presència d'un recurs preventiu obligatori en cada un d'ells. 
 
Atenent a les unitats d'obra es precisarà en els següents casos: 
 

- Treballs d'execució de rases. 
- Col·locació de canonades. 
- Desamiantat. 
- Treballs a l'interior de rases. 
- Execució de les claves, treballs de soldadura i oxitall. 
- Execució d'arquetes. 
- Valvuleria i caldereria. 
- Muntatge de prefabricats. 
- Treballs d'aglomerat. 
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ES12. DESENVOLUPAMENT DE CADA UNITAT CONSTRUCTIVA, 
RISCOS EVITABLES, MESURES PREVENTIVES, 
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES. MITJANS 
AUXILIARS I EQUIPS DE TREBALL A EMPRAR. 

 
 

ES12.1. Implantació 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Durant aquesta fase es realitza la col·locació de les tanques de tancament i abalisaments 
en les zones d'actuació, es col·loqués la cartelleria de riscos, obligacions i perills d'obra, es 
preparés la zona d'apilaments de l'obra, s'instal • laran els serveis higiènics i es realitzés la 
instal·lació elèctrica provisional d'obra. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Grua autocarregant. 
- Grua autopropulsada. 
- Utilitzis i eines. 
- Cables i eslingues 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Cops. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Talls. 
- Sobre esforços. 
- Atrapaments. 
- Aixafaments. 
- Incendi. 
- Trepitjada sobre objectes. 
- Risc d'accidents de trànsit dins i fora de l'obra. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Totes les zones en què es treballi, estaran suficientment il·luminades. 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i 

exterior de l'obra. 
- Serà obligatori l'ús de totes les proteccions individuals.- Es mantindrà l'ordre dels 

materials i la neteja de l'obra per evitar caigudes i cops.- Les càrregues superiors a 
40 kg seran transportats per dos operaris o més, a més dels treballadors seran 
coneixedors de la manipulació correcta de les càrregues, si no és així, seran formats 
per a això.  
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- Els treballs de descàrrega de material es realitzaran amb armilles reflectants i en 
zones habilitades per a això. 

- Es disposarà en obra de farmaciola que contingui els elements bàsics per a atenció 
d'urgències. 

- Serà obligatori l'ús de les proteccions individuals. 
- En els talls allunyats de la zona habilitada amb les instal·lacions de benestar es 

col·locaran lavabos químics. 
- Senyalització de la zona de descàrrega mitjançant cons o triangles. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Ordre i neteja. 
- Delimitació de la zona de treball mitjançant tanca 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat.- Casc de seguretat. 
- Armilla reflectant a la zona de descàrrega de material. 
- Faixes dors lumbars 

 
 

ES12.2. Replantejos 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Un fotògraf juntament amb un peó i el seu equip de topografia realitzaran les marques i 
senyals necessaris per definir la traça dels ramals i la ubicació exacta de les arquetes. A 
més també realitzaran proves per tal que no hi hagi desviacions durant l'execució de tota 
l'obra. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Peons especialistes. 
- Topògrafs. 
- Nivells. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Cops. 
- Atropellaments. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Atrapaments. 
- Corts.- Les descrites en totes les unitats d'obra. 
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MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Han de complir les mesures preventives descrites de totes les unitats de treball de 
l'estudi de seguretat, ja que estaran presents en totes les unitats. 

- Serà obligatori l'ús de les proteccions individuals d'aquesta unitat d'obra i de les 
proteccions específiques d'altres unitats. 

- Les zones de treball quan aquestes pròximes a carreteres o camins quedessin 
perfectament senyalitzades i protegides abans del començament dels treballs. 

- No modifiquessin, ni eliminessin les proteccions col·lectives existents en cada unitat 
d'obra. 

- No grimpessin per encofrats, usessin els mitjans auxiliars adequats. 
- No caminaran o es situaran sobre els murs de les arquetes o sobre els seus 

cobertes sense abans lligar-se a una línia de vida o protegir el seu perímetre amb 
baranes homologades.- Es comprovarà ens de realitzar els replantejaments, 
l'existència de cables elèctrics, per evitar contacte elèctric amb els mateixos. En 
qualsevol cas, en les zones on hi hagi línies elèctriques les mires i les cintes 
utilitzades seran dielèctriques. 

- Es col·locaran adequadament els equips de topografia en els vehicles de transport, 
evitant que es puguin moure i siguin causa de lesions als propis ocupants del 
vehicle. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Tanques de protecció 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 

 
 

ES12.3. Realització de cates 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Els tasts es realitzen amb una pala mixta i un operari de suport, aquestes es realitzaran 
sense moviments bruscos que puguin trencar la canonada existent. Quan l'operador de la 
pala mixta cregui que ha arribat gairebé a la canonada parés el seu treball i la maquinària i 
es continués amb l'excavació amb mitjans manuals fins a arribar a la cota necessària. 
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MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Pala mixta. 
- Eines manuals. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Talls i cops amb objectes. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Projecció de partícules. 
- Ambient amb pols. 
- Soroll. 
- Sobre esforços. 
- Atrapaments. 
- Aixafaments. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- La maquinària serà revisada abans del començament de la jornada laboral, a més 
de passar les revisions necessàries. 

- Els tastos quedessin abalisades si presenten una caiguda no és superior a 1,5m i 
estaran protegides amb tanques o baranes quan la caiguda sigui superior a 1,5 m. 

- Els tasts estaran senyalitzades amb perill caiguda a diferent nivell. 
- Els talls estaran nets de restes de materials i ordenats per impedir caigudes, 

torçades etc. 
- L'operari del carrer mantindrà distància de seguretat del radi de gir de la maquinària 

en moviment i només s'acostés a ella quan estigui totalment aturada. 
- No hi haurà personal de l'obra o visitants a peu de tall aquests estaran fora del radi 

d'acció de la maquinària. 
- Els aplecs de material estaran a una distància de seguretat de l'excavació que és la 

meitat de l'altura de l'excavació o seran dipositats sobre camió i portats a abocador. 
- Si durant aquest treball es trenqués alguna canonada s'aturés el treball i es truqués 

a la companyia propietària de la mateixa per a la seva reparació. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Tanques tipus ajuntament. 
- Extintor. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Protectors auditius 
- Mascareta antipols 
- Ulleres antipols i antiprojeccions 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
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- Armilla reflectant 
 
 

ES12.4. Realització de rases 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
L'excavació de la rasa i buidats es realitzaran amb una retroexcavadora i aquesta comencés 
a obrir fins arribar a la cota desitjada i els talussos seran 1H: 5V segons indica el projecte 
però es realitzaran bermes a 1,5m de profunditat de cota i un descans de 1m d'ample. 
 
Segons indicacions de l'estudi geotècnic del projecte, les excavacions de 3 m o més seran 
apuntalades. 
 
D'acord vagi avançant l'excavació i mantenint la distància de seguretat de la maquinària hi 
haurà un operari que ira posant tanques o baranes per protegir la caiguda en alçada i ira 
senyalitzant-, deixant sempre zones per a l'accés a l'interior d'1 m. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Retroexcavadora. 
- Camió basculant. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Atropellaments i col·lisions. 
- Bolcades i caigudes o desplaçaments imprevistos de vehicles i maquinàries. 
- Ensorrament de terres i despreniments de terreny en excavació vertical. 
- Caigudes de persones al mateix i diferent nivell. 
- Pols. 
- Sorolls. 
- Cops i atrapaments. 
- Contactes amb línies elèctriques. 
- Caiguda d'objectes o pedres soltes. 
- Caiguda de material d'excavació a l'interior de la rasa o sobre tercers. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- En aquesta unitat d'obra estarà present el recurs preventiu de l'obra. 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Es col·locaran els senyals: Risc de Caigudes a diferent nivell i Maquinària pesada en 

moviment. 
- Els camins d'accés de vehicles a l'àrea de treball, seran independents dels accessos 

de vianants.- Prèviament a la iniciació dels treballs, s'estudiaran les repercussions 
del buidat en les àrees confrontants, i es resoldran els possibles interferències amb 
canalitzacions de serveis existents. 
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- Els fronts de treball se sanejaran sempre que hi hagi blocs solts o zones inestables. 
- Els talussos seran revisats diàriament pel recurs preventiu de l'obra. 
- Les rases que tinguin més de 1,30 m presentaran bermes de 0,5 m de descans i 1 m 

d'alt fins a completar la profunditat total de l'excavació.- En el cas que els talussos de 
rases i buidats apareguin betes de sorres o materials solts es procedirà a 
l'apuntalament de la mateixa.- Durant l'excavació no hi haurà cap operari a l'interior 
de la rasa. 

- Els productes d'excavació que no es portin a abocador es col·locaran a una 
distància de la vora de l'excavació igual o superior a la meitat de la profunditat 
d'aquesta, excepte en el cas d'excavació sorrenc en què aquesta distància serà, 
almenys, igual a la profunditat de l'excavació. 

- El moviment de vehicles d'excavació i transport es regirà per un pla preestablert, 
procurant que aquests desplaçaments mantinguin sentit constant. 

- Sempre que un vehicle aturat iniciï un moviment, ho anunciarà amb un senyal 
acústic. 

- L'excavació es protegeix amb barana de 0,90 m. d'alçada i homologada i sempre 
com a mínim a una distància de 1,5 m de la vora. 

- Les excavacions de 3 m o més estaran apuntalades. 
- En el cas que s'observin esquerdes en els talussos d'excavació aquests eren 

apuntalats de manera immediata. 
- Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació i transport amb 

especial atenció a l'estat de mecanisme de frenat, direcció, elevadors hidràulics, 
senyals acústics i il·luminació. 

- Es regaran amb la freqüència necessària les àrees en què els treballs puguin produir 
polsegueres. 

- Es senyalitzarà oportunament els accessos als talls i recorreguts de vehicles. 
- Quan l'excavació discorri pos carreteres amb el tràfic rodat aquestes zones de treball 

serà senyalitzada segons la norma 8.3.IC i sempre es realitzés amb el permís de 
l'ajuntament, de carreteres o de l'administració a la qual pertanyi aquesta via. 

- S'abalisarà i senyalitzarà suficientment l'àrea ocupada per personal dedicat a 
tasques de presa de mostres, o a la realització de l'assaig "in situ". 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Baranes homologades. 
- Apuntalaments. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors auditius 
- Mascareta antipols 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Armilla reflectant 
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ES12.5. Treballs al interior de la rasa 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Els treballs que es realitzen a l'interior de la rasa són els rasantejos i la preparació dels llits 
de sorra on descansés la canonada. Una pala mixta portés la sorra a l'excavació i un operari 
s'encarregués d'estendre amb ajuda d'eines manuals. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Pala mixta 
- Eines manuals. 
- Escales de mà. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Caiguda d'objectes de nivells superiors. 
- Caiguda de pedres soltes. 
- Cops amb objectes. 
- Corts. 
- Ambient amb pols. 
- Bolcada de maquinària. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Abans que els operaris realitzen qualsevol treball en les excavacions aquestes no 
presentaran cap perill. 

- Per accedir a l'interior de les rases serà amb una escala de mà que estarà subjecta 
a la part superior per impedir balanceigs, a més l'escala sobresortirà 1m per sobre 
del terreny. 

- Les escales d'accés es disposaran al llarg de la rasa cada 150 m. 
- - Si fos necessari passar d'un costat a un altre de la rasa es posaran passarel·les de 

60cm de plataforma amb baranes a 1m, barra intermèdia i sòcol. 
- L'operari a l'interior de la rasa portés en tot moment les proteccions individuals 

descrites en aquest apartat. 
- Els treballadors a l'interior de la rasa estaran a una distància de seguretat de la 

maquinària en excavació de 15m. 
- Queda prohibit accedir a les rases pels llocs que no estiguin habilitats per a tal fi. 
- El recurs preventiu de l'obra o una altra persona amb la van formar de nivell bàsic en 

prevenció de riscos estarà vigilant les operacions en interior de rasa i s'encarregués 
d'avisar i socórrer en cas d'accident. 

- Quan es faci a l'interior de la rasa la sorra necessària per fer el llit, l'operari que la 
s'estendrà sortirà a l'exterior i un cop tirada tornarà a l'interior de la rasa. 

- El conductor de la pala mixta recollirà la sorra de la zona d'apilaments i la portés a la 
zona de treball, un cop allà no retirés les proteccions de la rasa, sinó que aixequés el 
pot o cullera per sobre de les proteccions i bolqués la càrrega a l'interior de la rasa. 
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- Queda prohibit eliminés les proteccions col·lectives de l'excavació, si per algun motiu 
de zones de difícil accés per la maquinària s'haguessin de retirar les proteccions, no 
ho realitzaran els operaris es cridés al recurs preventiu de l'obra que farà que es 
retirin de manera adequada i estarà present en la maniobra de la pala mixta perquè 
no s'acosti massa a la rasa i pugui bolcar, un cop acabada la maniobra es reposaran 
les proteccions. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Baranes. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors auditius 
- Mascareta antipols 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Armilla reflectant 

 
 

ES12.6. Col·locació de canonades 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Els operaris enganxen la canonada a la grua amb eslingues agafada en dos punts, aquesta 
la hissés uns centímetres de terra perquè els operaris puguin col·locar-li el geotèxtil o malla 
a la canonada. La grua s'aproximés la canonada a la rasa i en aquesta maniobra dos 
operaris la guiaran amb caps als extrems fins que la canonada aquest entrant a la rasa. 
Quan la canonada toqui el fons d'excavació, entrés un operari que ajudés en les feines 
connexió i comprovés si la canonada es troba correctament instal·lada. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Grua autopropulsada. 
- Grua autocarregant. 
- Escales de mà. 
- Cables i eslingues. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caiguda d'objectes. 
- Caiguda a diferents i / o el mateix nivell. 
- Despreniments. 
- Atropellaments per màquines i vehicles. 
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- Contacte elèctric a la utilització de maquinària auxiliar. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Atrapaments. 
- Cremades. 
- Erosions i contusions en manipulació de tubs i materials. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Els treballs estan supervisats pel recurs preventiu de l'obra. 
- Els tubs es descarregaran dels camions i s'apilaran en els llocs habilitats per a ells. 
- Els tubs s'apilaran en posició horitzontal sobre dorments disposats per capes de tal 

manera que no es danyin els elements d'enganxament per al seu hissat. 
- Es realitzarà el transport dels tubs mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de 

ganxos amb pestells de seguretat. 
- L'hissat dels tubs s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega 

romangui estable. 
- El tub es manejarà, per a la seva col·locació, per mitjà de caps guia disposats en els 

extrems, mai es manegessin amb les mans. 
- Diàriament es realitzarà una inspecció sobre el bon estat dels elements d'elevació. 
- Es prohibirà treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en 

prevenció del risc de caiguda. 
- S'instal·laran senyals de perill, de càrregues suspeses i maquinària en moviment. 
- Revisió freqüent de l'excavació, abans del començament dels treballs. 
- Per evitar la caiguda d'operaris a terra per les zones de trànsit i treball, així com cops 

i talls als peus, s'haurà de mantenir neta de retallades, trossos de tubs, i enderrocs 
les zones de trànsit i treball, apilant ordenadament els materials i evacuant les runes 
periòdicament. 

- Les eslingues seran revisades abans del seu ús i si tinguessin algun descosit o en 
general estan en mal estat seran rebutjades. 

- El sistema de fixació dels tubs es realitzarà amb les eslingues adequades d'acord 
dimensió i pes del tub. 

- No es permetrà la presència d'operaris sota càrregues suspeses. 
- Els treballadors de l'interior, es retiraran almenys tres metres del lloc de la maniobra. 

Una vegada que entrin els tubs en contacte amb la solera, els treballadors 
s'aproximaran per guiar la connexió segura. 

- Els treballadors romandran a l'interior de la rasa el mínim imprescindible per a la 
realització dels treballs, havent de sortir en els temps d'espera. 

- Queda prohibit eliminés les proteccions col·lectives de l'excavació, si per algun motiu 
de zones de difícil accés per la maquinària s'haguessin de retirar les proteccions, no 
ho realitzaran els operaris es cridés al recurs preventiu de l'obra que farà que es 
retirin de manera adequada, un cop acabada la maniobra es reposaran les 
proteccions. 

- No es treballés amb vents superiors a 60 km / h. 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Baranes. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors auditius 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Armilla reflectant 

 
 

ES12.7. Treballs de soldadura i oxitall 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Es realitzarà primerament el pou de treball de la següent manera: 
 

- El mur d'atac haurà de disposar de passamurs per permetre el pas dels tubs, sent la 
cota inferior d'aquest passamurs la mateixa de la generatriu inferior i exterior dels 
tubs en el seu punt d'arrencada, sempre que no sigui necessària la instal·lació de 
junta tòrica. A la generatriu superior i exterior dels esmentats tubs, hi haurà una 
folgança entre aquests i el passamurs no inferior a 30 mm. ni superior a 60 mm., 
sent la resultant entre tub i passamurs dos cercles excèntrics. 

- La solera deurà ser anivellada segons el pendent definida a la rasant de la clava, 
aquesta solera tindrà en la seva part posterior, corresponent al mur de reacció, i en 
els angles que forma aquest amb els murs laterals, arquetes de de profunditat 
suficient per allotjar bombes de buidatge. 

- El formigonat dels murs que componen el pou de treball, s'executarà entre el terreny 
natural que resulti de l'excavació necessària i l'encofrat corresponent a cara vista, en 
cap cas el mur de reacció es encofrará a dues cares. 

- Quan l'alçada del pou d'atac sigui major de 4 m, per a l'accés a la zona de treball 
s'instal·laran bastides i plataformes de treball. 

- Posteriorment s'extrauran els tubs existents i es empenyeran la nova conducció. 
L'execució serà de la següent manera: 

- Es realitzarà en sentit ascendent de la conducció, a partir del pou d'atac, mitjançant 
sistema d'empenta que transmeti les reaccions al mur d'empenta. 

- La canonada haurà de ser empesa. 
- Es podran utilitzar totes les estacions intermèdies resultin necessàries, sempre que 

les forces de fregament o altres causes poguessin obligar a realitzar esforços 
d'empenta excessivament elevats. 

- Les forces d'empenta s'apliquen a la canonada mitjançant un anell (Aro d'Empenta) 
que sigui prou rígid per garantir una distribució uniforme de pressions. 
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- Si en el punt de sortida de la clava es detectés alteració del terreny circumdant, el 
Contractista haurà de procedir, immediatament, a l'estabilització de la zona afectada, 
posant en coneixement de la Inspecció Facultativa la solució adoptada, reservant 
aquesta la determinació d'actuacions posteriors si així ho estimés. 

- Un cop finalitzada la substitució de les canonades, els pous de treball es demoliran, 
excepte la solera i s'omplirà l'espai amb material procedent de préstecs, excepte 
millor criteri de la Inspecció Facultativa. 

 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Retroexcavadora. 
- Camió basculant. 
- Grua autopropulsada. 
- Grua autocarregant. 
- Escales de mà. 
- Cables i eslingues. 
- Equip d'oxitall. 
- Bastides. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 
A la recepció de la maquinària i material: 
 

- Caigudes al pujar o baixar del camió. 
- Atrapaments. 
- Cops. 
- Bolcada de la màquina. 
- Caiguda de la càrrega. 

 
En l'execució de la substitució de la conducció dins del clavament: 
 

- Soroll ambiental. 
- Esquitxades de formigó. 
- Moviments de la màquina. 
- Atropellament de persones. 
- Soroll. 
- Bolcada. 
- Cops o atrapaments. 
- Cops per objectes. 
- Cremades. 
- Corrosions amb substàncies corrosives. 
- Treballs a mig vessant, en els marges. 
- Caiguda d'objectes per desplom. 
- Caiguda d'objectes per manipulació. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Contactes tèrmics. 
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- Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos. 
- Exposició a radiacions. 
- Explosions. 
- Incendis. 
- Postures forçades. 
- Risc de danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics: gasos. 
- Risc de danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics: radiacions. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Es prohibeix transportar persones sobre la màquina d'excavació dels pous. 
- Es prohibeix la permanència de persones a menys de 5 m del radi d'acció de la 

màquina. 
- Es revisarà abans de l'inici de cada tram de treball, l'estat del cablejat de sustentació 

i maniobra. 
- Les operacions de manteniment es realitzaran amb la màquina en posició de parada 

i sense fustes metàl·lics pendents en les seves guies recolzats. 
- Els mòduls per formar les plataformes de les bastides (d'amplada mínima de 60 cm) 

preferentment han de ser de 30 cm d'amplada, fabricats amb xapa metàl·lica 
antilliscant o reixeta, i soldada a la perfileria de contorn amb cordó continu. Tots els 
components han de ser del mateix fabricant i han de tenir la seva marca. 

- L'encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat de 
doble ganxo contra les caigudes, subjecte als components ferms de l'estructura o 
altres elements externs a aquesta, quan sigui necessari segons les condicions de 
treball. 

- Verificar la correcta estabilitat de la bastida mitjançant els elements de contacte amb 
les estructures i amb el terra. 

- Accedir a la bastida a través de les escales reglamentàries habilitades per a aquesta 
finalitat. 

- S'han d'evitar acumulacions de materials en les plataformes quan les condicions 
meteorològiques hagin canviat o quan hagi passat un període de temps sense 
utilitzar la bastida. 

- Establir revisions periòdiques per verificar l'estat de la bastida. Aquestes revisions 
han de ser prèvies a la utilització, en intervals regulars i quan s'hagi modificat la 
bastida. 

- Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
- Realitzar les tasques de muntatge i desmuntatge de la bastida a partir del manual 

del fabricant mitjançant personal amb formació adequada i específica. 
- Utilitzar equips de oxitall amb el marcatge CE, prioritàriament, o adaptats al Reial 

Decret 1215/1997. 
- És necessària formació específica per a la utilització d'aquest equip. 
- Seguir les instruccions del fabricant. 
- Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
- S'han d'evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 
- No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 
- No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin 

estat netejats completament i desgasificados amb vapor, si cal. 



Document: ESS General.doc 
Data: Maig, 2016 
Revisió: 1 
Pàgina: 43 de 107 

 

 

 OR Ingeniería S.L. 
Providència, 75 Baixos 2ª 
08024 – Barcelona 
www.or-ingenieria.com 
info@or-ingenieria.com  

 

- No es pot treballar amb la roba bruta per greix, dissolvent o altres substàncies 
inflamables. 

- No penjar mai el bufador de les ampolles, encara que estigui apagat. 
- No s'han de consumir del tot les ampolles per mantenir sempre una petita 

sobrepressió al seu interior. 
- No s'han d'efectuar treballs de tall prop de llocs on s'estiguin realitzant operacions de 

desgreixatge, ja que poden formar-se gasos perillosos. 
- No tocar peces recentment tallades. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Extintors. 
- Ventilació forçada. 
- Delimitació de la zona de treball. 
- Col·locació de senyals indicatives de riscos. 
- Habilitar zona per a apilament de materials. 
- Baranes. 
- Proteccions per a grups electrògens. 
- Emmagatzemar equip de oxitall en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat. 
- Pantalles facials. 
- Manyoples. 
- Davantals de protecció contra les agressions mecàniques. 
- Calçat de seguretat. 
- Botes de goma o P.V.C. 
- Vestits impermeables per ambients plujosos. 
- Màscares antipols senzilles. 
- Guants de seguretat. 
- Cinturó antivibratori. 
- Protectors auditius. 
- Arnés de doble ganxo (en treballs de muntatge i desmuntatge de bastides). 

 
 

ES12.8. Execució d’arquetes 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Al fons de l'excavació es baixen amb escales de mà, es realitzarà el replanteig de la llosa 
inferior de l'arqueta i posteriorment es fes fora el formigó de neteja, un cop forjat amb ajuda 
d'una grua autocarregant es baixés la ferralla i els encofrats per a realitzar la llosa, 
posteriorment es formigonera i desencofrarà 1 vegada forjat. 
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Després es comencés a ferrallar els murs de l'arqueta, per a això es muntés una bastida 
homologat a l'interior de l'arqueta, es encofraran amb xapes metàl·liques que seran situades 
amb ajuda d'una grua autocarregant i seran desenganxades quan estiguin totalment 
agafades les xapes amb els espasins. 
 
En la col·locació de espasins l'operari es ajudés amb una escala de mà i estarà subjecte 
amb un arnès de seguretat amb doble ancoratge. En el formigonat dels murs es preparen 
consoles de treball amb plataformes de 60 cm mínim, aquestes estaran correctament 
agafades perquè no es moguin i si són formats per taulons de fusta, mínim de 7 cm, no es 
posaran superposats, ja que existirien desnivells , estaran agafat entre si amb petits taulons 
per sota. 
 
Les consoles porten barana, barra intermèdia i sòcol, en tot el seu perímetre i més estaran 1 
m per sota de la part superior de les xapes d'encofrat del mur. Per accedir a aquestes 
consoles es preparar per una banda una escala de mà correctament subjecta. Per al 
desencofrat es realitzarà el procediment de manera inversa. Entre els murs i el talús 
d'excavació hi haurà espai suficient perquè un operari pugui treballar sense perill, mínim 
80cm. 
 
D'altra banda la coberta o llosa superior de l'arqueta es realitzés fora de l'excavació i 
després se situés en el seu lloc definitiu amb ajuda d'una grua que la coixesa amb eslingues 
per quatre punts. 
 
 

ES12.9. Treballs d’encofrat i desencofrat 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Xapes metàl·liques. 
- Xapes de fenòlic. 
- Grua autocarregant. 
- Taula de tall. 
- Cables i eslingues. 
- Escales. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Cops en general. 
- Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
- Aixafament durant les tasques de muntatge. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes d'objectes o materials al mateix nivell. 
- Caigudes d'objectes o materials a diferent nivell. 
- Talls i ferides per eines o materials. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
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- Sobre esforços per postures inadequades. 
 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- El maneig de la càrrega s'ha de fer amb caps de govern, tenint especial atenció a la 
no presència de personal en el radi d'acció de la càrrega. 

- En la fase prèvia a l'encofrat, s'ha d'aplicar el desencofrant en els panells. Tant si es 
fa servir amb raspall o amb una pistola de polvorització, els treballadors han 
d'utilitzar ulleres, guants i mascareta de protecció respiratòria, procurant que el 
producte s'apliqui en zones ventilades i d'esquena al vent. 

- El trasllat i moviment de les plaques es realitzarà mitjançant maniobres lentes i 
sense fer moviments bruscos, quedant totalment prohibit romandre proper o per sota 
del moviment de les plaques d'encofrat. 

- Els panells metàl·lics s'hissaran amb camió grua i es guiaran amb caps fins a la seva 
posició final i no seran deixats anar per la grua fins que finalitzi la col·locació de 
espasins que li dóna la subjecció als panells. 

- Durant l'elevació dels paquets d'encofrats, s'evitarà que aquests passin per sobre del 
personal, sent l'hissat d'aquests paquets de dos punts simètrics. 

- Els encofrats s'aplegaran a terra de manera horitzontal, mai recolzats en murs o 
talussos. 

- Es prohibeix enfilar pels encofrats. 
- Abans de l'abocament del formigó el recurs preventiu de a obra, en companyia del 

cap d'obres, comprovarà la bona estabilitat del conjunt. 
- El desencofrat es realitzarà amb ungles metàl·liques treballant sempre des del lloc ja 

desencofrat per evitar cops per caiguda de material i sempre amb el panell agafat 
per la grua. 

- Un cop formigonat, es procedeix al desencofrat dels draps laterals, seguint el procés 
invers al muntatge. 

- S'utilitzaran bosses porta-eines. 
- Els espasins estaran protegits amb bolets per evitar talls. 
- L'ascens i descens de persones als encofrats es realitzés per escales de mà 

homologades i fent ús d'arnès de seguretat amb doble ganxo. 
- Queda prohibit llençar qualsevol element a l'interior del buidatge de l'arqueta. 
- En el tall de taulons de fusta l'operari farà ús de les ulleres protectores i de falques 

per guiar el tall. 
- No s'eliminessin les carcasses de protecció de les taules de tall. 
- A la zona de tall de fusta hi haurà un extintor polivalent.- Els claus existents en la 

fusta ja usada, es trauran o es reblaran immediatament després d'haver encofrat. 
- La zona de treball serà netejada de restes de materials en finalitzar la jornada o 

durant aquesta. 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Carcasses de protecció. 
- Extintors. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors oculars. 
- Màscares. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Armilla reflectant. 

 
 

ES12.10. Treballs de formigonat i vibrat 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
L'adjudicatari de les obres serà la responsable d'assegurar que els materials, equips, eines i 
mètodes de construcció seleccionats siguin els necessaris i apropiats per completar de 
manera segura i correcta aquesta etapa del procés constructiu i haurà de disposar dels 
mitjans per assegurar la qualitat de les obres. 
 
El director de les obres juntament amb el Cap d'Obra de realitzar una programació de les 
feines de formigonat. El cap d'Obra haurà constantment revisar, aprovar o rebutjar els 
mètodes i recursos emprats; en particular la procedència, qualitat i proveïment oportú dels 
materials, l'estat de funcionament dels equips, eines i maquinàries i la competència del 
personal. 
 
Els mètodes de construcció, del procés de formigonat seran realitzats conforme a normes i 
estàndards del bon construir complementant el que estableixen els plànols i especificacions 
tècniques. Els materials utilitzats seran de primera selecció d'acord a les normes que 
regulen la seva qualitat. 
 
El camí d'accés a l'obra, haurà d'estar sempre en condicions, de manera de permetre el 
expedit trànsit dels camions mixer fins a l'interior de l'obra. El formigó serà transportat al lloc 
de buidatge per mitjans que evitin la segregació o pèrdua de material. Previ al 
començament del formigonat, caldrà revisar que les activitats de ferralla, encofrat, 
instal·lacions i nivells d'ompliment, estiguin d'acord als requeriments establerts en el 
projecte. 
 
El cap d'Obra sol·licita el llibre d'anotacions del formigó i es comprovarà l'hora de sortida de 
planta i d'arribada a l'obra, la quantitat, el tipus de formigó, el segell del camió, el proveïdor, 
el seu origen i destinació. A més de registrar l'hora d'inici i final de la feina en qüestió. El 
transport del formigó prebarrejat ha d'ocupar el temps mínim possible des de la planta de 
formigó al lloc de col·locació a la zona d'actuació a peu d'obra. L'encarregat de supervisar 
les obres comprovarà la correcta ubicació i adequat estat de tots els materials, personal i 
instal·lacions de l'obra, a la zona prevista per a formigonar. 
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La zona de formigonat ha d'estar neta, sense partícules soltes i l'encofrat hauran d'estar 
amb el desencofrant adequat en tota la superfície de contacte amb el formigó. El trasllat i / o 
el buidatge del formigó es realitzarà mitjançant camió bomba, o directament des del camió 
mesclador, mixer. 
 
Per evitar una caiguda lliure del formigó major a 1,50 m s'utilitzaran els equips anteriorment 
esmentats per buidar el formigó i evitar colpejar els encofrantes i la ferralla amb la 
consegüent segregació. Previ i durant el formigonat de les estructures, es revisaran ploms, 
nivells, etc. per part d'un topògraf i del cap de les obres. 
 
En el cas de no distribuir uniformement el formigó per tota la zona a formigonar s'escamparà 
aquest per tot l'àrea, emprant pales .La compactació del formigó s'ha d'executar utilitzant 
vibradors d'acord amb els requisits que exigeix el procés constructiu. 
 
Hi ha d'haver equips de reserva en cas de desperfectes mecànics. El temps de vibració en 
cap cas es perllongarà més enllà del moment que comença a aparèixer la beurada en la 
superfície de la llosa de fonamentació. Per al tractament de juntes, s'haurà de netejar la 
zona afectada i fer un picat de la mateixa segons el que estipula les especificacions i 
normes tècniques. 
 
La terminació superficial es realitzarà d'acord a l'element a formigonar i a les especificacions 
tècniques. Des del moment en què la brillantor de l'aigua del formigó hagi desaparegut, 
s'haurà de procedir a protegir aquest de les condicions perjudicials del medi ambient, 
vibracions, sobrecàrregues i en general contra tota acció que tendeixi a perjudicar-lo. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Camió formigonera. 
- Cubilot. 
- Consoles de treball. 
- Escales de mà. 
- Vibrador. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caiguda d'operaris al mateix nivell. 
- Caigudes en alçada. 
- Dermatitis per contacte amb el formigó. 
- Sobre esforços, lumbàlgies. 
- Projecció de partícules 
- Talls i cops. 
- Atrapaments. 
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MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- No es carregarà el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. 
- Es senyalitzarà expressament el nivell d'ompliment equivalent al pes màxim, que es 

mantindrà visible. 
- Es prohibeix romandre sota les càrregues suspeses per les grues, per evitar cops 

per fragments despresos. 
- Es obligarà els operaris en contacte amb els cubs, a l'ús de guants protectors per a 

la seva guia i accionament dels mecanismes d'obertura o tancament. 
- Els cubilots es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o desequilibris a les 

persones. Es prohibeix expressament rebre el cubilot directament, per evitar 
caigudes per pèndol. 

- Abans de l'abocament de formigó, el recurs preventiu de l'obra, comprovarà en 
companyia del tècnic a peu d'obra, la bona estabilitat del conjunt. 

- L'abocament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartint-lo uniformement al 
llarg del mateix, per tongades regulars, per evitar sobrecàrregues puntuals que 
puguin deformar o rebentar l'encofrat. 

- Els operaris estaran situats en tot moment sobre la consola de treball, no es 
pugessin sobre els panells d'encofrat. 

- Les consoles de treball disposaran de plataformes sense desnivells, baranes, barra 
intermèdia i sòcol en tot el seu perímetre excepte al lateral on se situa l'escala de mà 
per al seu accés. 

- La consola estarà 1m per sota de la part superior de l'encofrat ja que aquest ens 
servirà de protecció. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Baranes. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors oculars. 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Armilla reflectant 

 
 

ES12.11. Impermeabilització d’arquetes 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Es realitza un tractament d'impermeabilització en les juntes de tall del formigó de la 
arquetes mitjançant aplicació de compostos epoxi, previ a això es realitzés un polit 
mitjançant màquina de disc per millorar l'adherència.  
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MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Productes impermeabilitzants. 
- Màquina de disc. 
- Eines manuals 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caiguda de materials. 
- Corts. 
- Punxades. 
- Cops. 
- Atrapaments. 
- Projecció de partícules. 
- Incendis. 
- Explosions. 
- Contactes amb productes químics. 
- Contacte elèctric directe o indirecte. 
- Ambient pulvígeno. 
- Soroll. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 
La provisió previst per realitzar l'emmagatzematge dels productes químics ha de complir les 
normes: 
 

- Estaran en un recinte tancat fora de la zona d'apilament d'altres materials. 
- Hi haurà un extintor polivalent per a focs A, B i C a la porta d'accés al magatzem. 
- S'instal·larà un senyal de "PERILL, INCENDIS" i una altra de "PROHIBIT FUMAR" 
- No està permès emmagatzemar productes susceptibles d'emanar vapors 

inflamables amb els recipients mal o incompletament tancats. 
- Per evitar el risc d'explosió (o d'incendi), estan prohibits els treballs de soldadura i 

oxitall a prop dels talls en què s'emprin productes inflamables. 
- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar de mà, s'executaran sempre 

sota ventilació per "corrent d'aire", per evitar el risc per treballar a l'interior 
d'atmosferes nocives. Si no n'hi ha prou amb el corrent natural es col·locarà una 
ventilació forçada. Si això no és eficaç, ha de sol·licitar a l'encarregat o al Recurs 
preventiu, les màscares de seguretat que estan previstes en aquest treball i usar-les, 
evitarà afeccions pulmonars. 

- Està prohibit fumar o menjar. 
- La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 volts. Els llums 
d'il·luminació seran de 100 watts de potència. 

- Queda prohibit la connexió dels cables elèctrics als quadres de subministrament 
d'energia, sense la - utilització de les clavilles mascle - femella.  
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PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Extintors. 
- Ventilació forçada. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors oculars. 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Màscares. 
- Armilla reflectant 

 
 

ES12.12. Ram de paleta 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Es realitzen els treballs de col·locació de finestres, portes, tubs de ventilació, patés, etc. en 
arquetes. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Formigonera elèctrica. 
- Estris i eines manuals. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda d'objectes sobre les persones. 
- Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. 
- Projecció de partícules. 
- Dermatosis per contacte amb ciment. 
- Sobre esforços. 
- Contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Els buits romanen constantment protegits amb les proteccions instal·lades en la fase 
d'estructura, reposant-les proteccions deteriorades. 

- Les zones de treball seran netejades de runa diàriament, per evitar acumulacions 
innecessàries. 
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- El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de les plataformes d'hissar 
emplintades, vigilant que no es puguin caure les peces per desplom durant el 
transport. 

- Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures. 
- Les peces de pes elevat han de ser manejades per una quadrilla, mai una sola 

persona. Es faran servir sempre que sigui possible mitjans mecànics o utensilis 
auxiliars. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Taulers o xapes metàl·liques per a tancament de buits. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors oculars. 
- Calçat de seguretat- Guants de cuir. 
- Faixes dorsolumbars. 
- Armilla reflectant. 

 
 

ES12.13. Valvuleria i calderería 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
s munten les diferents vàlvules i equips de la instal·lació en l'interior de les arquetes amb 
ajuda d'una grua que subjectés la peça fins que aquest instal·lada totalment. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Grua autocarregant. 
- Eslingues. 
- Eines manuals. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caigudes d'objectes en suspensió. 
- Caigudes en alçada. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Talls amb les eines. 
- Cops contra les peces.- Atrapaments. 
- Aixafaments. 
- Sobre esforços. 
- Soroll. 
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MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Els aplecs de elements de la caldereria s'emmagatzemaran en terreny estable i 
horitzontal. 

- Es faran servir dorments de fusta per facilitar les tasques de eslingat. 
- Els treballs seran executats per personal qualificat i degudament format i informat 

dels riscos propis de la tasca de muntatge de la instal·lació en qüestió. 
- En el muntatge no deixar peces o elements inestables, mantenint-los subjectes de la 

grua o bé baixats provisionalment fins que les unions definitives siguin prou 
resistents. 

- Cada operació de muntatge es planificarà prèviament "in situ" prestant especial 
atenció als moviments a realitzar per les diferents màquines que intervinguin, la seva 
correcta visibilitat, la seva bona coordinació. Planificar la seqüència de muntatge 
dels diferents elements de manera que garanteixi l'estabilitat general del conjunt que 
es va muntant. 

- La manipulació d'objectes de més de 25 kg es realitzarà amb mitjans mecànics 
(grua). 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Baranes. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors auditius 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Armilla reflectant 

 
 

ES12.14. Proves de pressió 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
La canonada és omplerta d'aigua i se li col·loquen uns manòmetres que ens indiquessin la 
pressió que suporta la canonada. Si la prova no es fes en la seva totalitat si no per trams en 
un dels extrems es posarà un tap que haurà de suportar la pressió a la qual es va a 
sotmetre la canonada. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Manòmetres. 
- Escales de mà. 
- Bombes de pressió.  
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RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Cops contra objectes. 
- Talls pel maneig d'objectes. 
- Explosió. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Abans de començar la prova s'han de connectar, en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d'estar parcialment farcida, deixant en el seu 
cas les juntes descobertes. 

- Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant 
oberts tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant 
després i successivament de baix a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire 
a la conducció. 

- En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per expulsió de l'aire i per 
comprovar que tot l'interior del tram objecte de la prova es troba comunicat en la 
forma deguda. 

- La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest 
últim cas haurà d'estar proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a 
poder regular l'augment de pressió. 

- Els punts extrems del tros que es vol provar es tancaran convenientment amb peces 
especials que s'apuntalaran per evitar esllavissades de les mateixes o fuites d'aigua, 
i que han de ser fàcilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la 
canonada. 

- Es comprovarà acuradament que les claus intermèdies en el tram en prova, d'existir, 
es trobin ben obertes. 

- Mentre es produeix l'augment de pressió s'evitarà la presència d'operaris en zones 
on un possible cop de pressió pugui generar rebentades o explosions de la 
conducció i els seus elements, per exemple en les arquetes i extrem oposat al 
manòmetre, on hi ha el tap . 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Armilla reflectant. 
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ES12.15. Reposicions 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Es reposaran tots els elements que s'hagin vist afectats o demolits durant les obres, així 
com les voreres, arquetes de serveis afectats, col·locació de vorades, etc. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Formigonera elèctrica. 
- Estris i eines manuals. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes d'altura 
- Caiguda d'objectes 
- Caigudes al mateix nivell 
- Talls i cops 
- Sobre esforços 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- La col·locació de vorades i voreres farà sempre de cara al trànsit amb la zona 
delimitada amb New Yersey per impedir que trànsit rodat puada envair la zona de 
treballs. 

- No transitar per la zona de treballs fins que l'equip de maquinària hagi finalitzat la 
seva tasca. 

- S'aplicaran correctament les mesures sobre aixecament de càrregues de forma 
manual, contingudes en el RD. 487/97, per evitar problemes de salut en els 
treballadors. 

- Durant les tasques de col·locació de vorades romandran allunyats del trànsit de 
maquinària de la pròpia obra i de vehicles aliens a la mateixa. 

- Queda terminantment prohibit volar càrregues per sobre dels treballadors mitjançant 
grues, autocarregadores, etc. 

- Reduir la incidència de les postures forçades, la feina de col·locar vorades i rajoles 
implica necessàriament treballar arran de terra. Encara que això suposa adoptar 
postures forçades de manera inevitable, es pot reduir la seva incidència seguint els 
següents consells: 

- Canviar de postura amb freqüència. Encara que cap d'aquestes postures és correcta 
ergonòmicament, si es van alternant en cicles curts (per exemple, cada 10 minuts) 
s'implica a diferents estructures musculars i es redueix la fatiga associada a 
mantenir una postura fixa. 
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- Les postures amb les que es pot alternar per treballar arran de terra són les 
següents: a la gatzoneta, de genolls, de peu amb l'esquena flexionada, assegut a 
terra o assegut sobre un tamboret o una galleda tornat del revés. 

- Evitar l'exposició excessiva al soroll. 
- Les eines de tall elèctriques produeixen un soroll molt elevat. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors oculars. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Faixes dorsolumbars. 
- Armilla reflectant 

 
 

ES12.16. Opcionals 
 
Es mostren a continuació unitats constructives no previstes inicialment en el 
desenvolupament de les obres però que, a causa de l'antiguitat de les instal·lacions, podrien 
ser necessàries. 
 
En aquest sentit, per tant, s'identifiquen els riscos evitables, s'estableixen les mesures 
preventives, les proteccions individuals i col·lectives a tenir en consideració, els mitjans 
auxiliars amb els quals s'haurà de disposar i els equips de treball a emprar per a cadascuna 
d'elles. 
 
Si és el cas, el Contractista haurà de completar el Pla de Seguretat i Salut de les obres amb 
aquells apartats necessaris que contemplin les obres i / o actuacions a realitzar. 
 
 

ES12.16.1. Desamiantat 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
En aquesta unitat es desmunta i talla per a les connexions a la canonada existent de 
fibrociment, per això cal que es doni compliment al RD 396/2006 de 31 de Març de 2006 per 
la qual s'estableixen normes del Reglament sobre Treballs amb Risc d'Amiant. (BOE 86 de 
11 Abril 2006). 
 
En ell s'estableix l'obligatorietat de l'empresa que vagi a realitzar aquests treballs aquest 
inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc d'amiant (RERA) i previ a la seva manipulació 
l'empresa elaborés un pla de treball específic on es recullen els procediments adequats per 
a garantir la seguretat i salut dels treballadors que vagin a realitzar aquestes operacions. 
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El pla ha de ser presentat a l'autoritat laboral competent per a la seva aprovació i després 
d'uns dies d'emetre la seva autorització. 
 
Tres dies abans del començament dels treballs es enviés un fax a l'autoritat laboral 
informant exactament el dia de començament dels treballs. 
 
En l'elaboració del pla de seguretat de l'obra el contractista s'annexés el pla de treball de 
l'amiant. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Retroexcavadora. 
- Cables o eslingues. 
- Escales de mà. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Talls i cops. 
- Sobre esforços. 
- Exposició a partícules d'amiant. 
- Desplom de càrregues en suspensió. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Qualsevol dels treballadors que realitzin les tasques de desamiantat comptarà amb 
la formació en treballs amb amiant. 

- En cas de necessitat es farien torns de treball amb diversos equips. 
- Durant tot aquest període els treballadors han de portar els equips de protecció 

individual especifiques per a manipulació d'amiant. 
- El primer dia de treball, en el qual es realitza la preparació de l'obra (senyalització, 

muntatge de caseta, etc. ...) abans d'entrar en contacte amb l'amiant. 
- Es procedirà a l'acotament de la zona mitjançant cintes delimitadores. En aquesta 

zona quedarà totalment prohibida l'entrada de personal aliè a les tasques de 
desamiantat o sense les proteccions corresponents, fins que no es determini que la 
zona ha quedat descontaminada. S'establirà la senyalització corresponent per 
panells i senyals, de conformitat amb la normativa en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball: 

- Perill risc d'amiant 
- Prohibit fumar, menjar i beure 
- Ús obligatori de màscara 
- Prohibit el pas a tota persona aliena- Després dels treballs ho operaris passaran pels 

equips de descontaminació. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- La roba de treball serà d'un sol ús, s'utilitzés roba interior de cotó d'un sol ús que 
consta de: calçons, camises, mitjons i tovallola. 
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- Guants de nitril d'un ús 
- Protecció respiratòria de classe III i protecció de partícules P3.- Calçat de seguretat 
- Casc de seguretat. 

 
 

ES12.16.2. Demolicions 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Es realitzen les demolicions d'arquetes existents, voreres dins del nucli urbà, paviments i 
cunetes en vials, així com de serveis afectats que sigui impossible salvar. Per a això 
s'utilitzaran retroexcavadores, talladora de vials, martells pneumàtics i reduir-la a fragments 
tals que puguin ser transportats en camions a abocador o punt de revaloració de l'enderroc. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Retroexcavadores. 
- Talladora de vials. 
- Martell pneumàtic. 
- Camió basculant. 
- Estris i eines manuals. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Talls. 
- Ambient amb pols. 
- Projecció de partícules. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Atrapaments. 
- Aixafaments. 
- Cops contra maquinària de tall 
- Atropellaments 
- Lumbàlgia per esforç 
- Soroll excessiu 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Durant la demolició del paviment cap operari pot romandre en el radi d'acció de la 
maquinària mentre estigui demolint, 5m. 

- Quan s'hagi de comprovar com va la marxa del tall, la maquinària s'aturarà mentre 
durin les inspeccions. 

- Es envoltarà la zona a demolir amb tanques indicant així les zones dels treballs. 
- Es bloquejaran el pas a aquells llocs que vagin a demolir-se, a excepció d'aquells 

llocs d'accés que estaran vigilats per al pas a personal autoritzat, així com per als 
camions de recollida de demolició. 
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- Es planifiqués un àgil i contínua retirada de paviment enderrocat, runes de formigó 
de les arquetes, així com dels elements desmotados per no convertir la zona de 
demolició en una escombrera. 

- És convenient l'humitejament abans de procedir a la seva demolició, així s'evitaran 
grans polsegueres. 

- Els operaris que treballin en la demolició aniran portant els equips de protecció 
individual, cascs de seguretat, armilles, taps auditius i mascaretes. 

- La zona de treball quedés correctament senyalitzada amb perill demolicions i 
maquinària en moviment. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Tanques de protecció. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat 
- Guants de cuir 
- Calçat de seguretat 
- Cinturons antivibratoris- Protectors auditius 
- Màscares antipols 

 
 

ES12.16.3. Aglomerat 
 
PROCEDIMENT DE TREBALL. 
 
Es realitzarà l'aglomerat per a les reposicions de les carreteres que hagin estat afectades 
per les obres. 
 
MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS A UTILITZAR. 
 

- Camió de reg asfàltic, 
- Estenedora. 
- Compactadora. 

 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Atropellaments i / o atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Per utilització de productes bituminosos. 
- Esquitxades. 
- Erosions cutànies i / o dermatitis per ús de formigó. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Cremades 
- Incendi.  



Document: ESS General.doc 
Data: Maig, 2016 
Revisió: 1 
Pàgina: 59 de 107 

 

 

 OR Ingeniería S.L. 
Providència, 75 Baixos 2ª 
08024 – Barcelona 
www.or-ingenieria.com 
info@or-ingenieria.com  

 

MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- El personal que manegi la maquinària estarà en possessió del carnet de conduir 
corresponent i si es tracta de màquines que no requereixen una acreditació 
específica, comptaran amb un permís de l'empresa. 

- Els treballadors hauran estat formats i informats en el seu maneig de forma segura. 
- A la zona on es duen a terme aquests treballs només romandran els treballadors que 

els realitzin. Amb aquesta finalitat s'abalisaran, senyalitzaran i, si cal, es col·locaran 
senyalistes per evitar que ningú s'interni en aquestes zones. 

- No es permet la permanència sobre la maquinària en marxa a una altra persona que 
no sigui el seu conductor. 

- Tots els operaris d'auxili quedaran en posició a la cuneta per davant de la 
maquinària, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les 
maniobres. 

- Les vores laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats 
a bandes grogues i negres alternatives. 

- Mantenir nets els rètols de seguretat instal·lats a la màquina i reemplaçar els que 
faltin. 

- El greixatge, conservació i la reparació de les màquines de regs asfàltics poden ser 
perilloses si no es fan d'acord amb les especificacions del fabricant. 

- Aquestes operacions seran realitzades per personal especialitzat. 
- No treure cap peça dels sistemes hidràulics o pneumàtics fins a la total descàrrega 

de pressió, obrint les vàlvules d'alleujament. 
- No fumar quan s'estigui repostant combustible, ni en zones on es carreguin bateries 

emmagatzemen materials inflamables. 
- Es prohibeix expressament l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions 

d'estès, en prevenció d'accidents. 
- Es col·locarà la senyalització de seguretat adequada per advertir riscos i recordar 

obligacions i prohibicions. De la mateixa manera, es delimitaran les zones de treball, 
aplec i circulació amb cinta d'abalisament o malla plàstica. 

- Així mateix, d'acord amb la Instrucció 8.3.-I.C. es col·locarà la senyalització 
provisional necessària a fi de advertir la presència de les obres als vehicles i 
vianants i indicar-los els itineraris a seguir. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Tanques tipus ajuntament. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball adequada. 
- Protectors oculars. 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir. 
- Armilla reflectant 
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ES13. MAQUINARIA I EQUIPS DE TREBALL EMPRATS A LA OBRA. 
RISCOS, MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS 
INDIVIDUALS DURANT EL SEU ÚS 

 
 

ES13.1. Retroexcavadora 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Atropellament. 
- Lliscament de la màquina. 
- Màquines en marxa fora de control (abandonament de la cabina de comandament 

sense desconnectar la màquina i bloquejar els frens). 
- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per a la 

circulació de la retroexcavadora). 
- Caiguda per pendents (treballs a la vora de talussos, talls i assimilables). 
- Xoc contra altres vehicles. 
- Contacte amb línies elèctriques aèries o soterrades. 
- Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d'aigües i línies de 

conducció de gas o d'electricitat). 
- Incendi. 
- Cremades (treballs de manteniment). 
- Atrapaments (treballs de manteniment). 
- Projecció d'objectes. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Cops. 
- Soroll. 
- Vibracions. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Per pujar o baixar de la "retroexcavadora", utilitzeu els esglaons i agafadors 
disposats per a tal menester. 

- No accedeixi a la màquina encimbellant-se a través de les cadenes o rodes. 
- Pugi i baixi de la màquina de forma frontal (mirant cap a ella) agafant-a passamans. 
- No tracti de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment i amb el motor en 

funcionament. 
- No permeti l'accés a la "retroexcavadora" a persones no autoritzades. 
- No treballi amb la "retroexcavadora" en situació d'avaria encara que sigui amb errors 

esporàdics. Arregli-la primer, després, reprengui la feina. 
- Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzi primer la cullera a 

terra, pari el motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, 
realitzi les operacions de servei que necessiti. 

- Mantingui neteja la cabina d'olis, greixos, draps, etc. 
- No llevant en calent la tapa del radiador. Espereu que baixi la temperatura i operi 

posteriorment. 
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- Protegiu-vos amb guants de seguretat adequats si ha de tocar líquids corrosius. 
Utilitzeu més pantalla antiprojeccions. 

- Canvieu l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades. 
- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no 

fumi ni acosti foc. 
- Si ha de tocar l'electròlit (líquid de la bateria), faci-ho protegit amb guants de 

seguretat adequats. 
- Si desitja manipular en el sistema elèctric, desconnecti la màquina i traieu primer la 

clau de contacte. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buida-i límpielas d'oli. Recordi que 

l'oli del sistema hidràulic pot ser inflamable. 
- No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat els 

tacs d'immobilització de les rodes. 
- Si ha d'arrencar la màquina mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per 

evitar chisporroteos dels cables. Recordeu que els electròlits emeten gasos 
inflamables. Les bateries poden esclatar per causa d'una espurna. 

- Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel 
fabricant de la seva retroexcavadora. 

- Agafeu tota mena de precaucions, recordeu que quan necessiti fer servir la cullera 
bivalva, aquesta pot oscil·lar en totes les direccions i colpejar a la cabina o a les 
persones circumdants que treballen al costat de vostè durant els desplaçaments de 
la màquina. 

- Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovi que funcionin els comandaments 
correctament, així com la senyalització acústica automàtica per a la marxa enrere. 

- No oblidi ajustar el seient perquè pugui assolir els controls amb facilitat i el treball li 
resultarà més agradable. 

- Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci-amb 
marxes summament lentes. 

- Si topen amb cables elèctrics, no surti de la màquina fins haver interromput el 
contacte i allunyat a la "retroexcavadora" del lloc. Surt-te llavors, sense tocar a un 
temps el terreny i la màquina. 

- Els camins de circulació interna de l'obra es traçaran segons el dissenyat en els 
plànols del Pla de Seguretat i Salut. 

- S'acotarà l'entorn de la zona de treball, quan les circumstàncies ho aconsellin a una 
distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador. Es prohibeix la 
permanència de persones dins d'aquest entorn. 

- Les cabines seran exclusivament les indicades pel fabricant per a cada model de 
"retroexcavadora" a utilitzar. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per evitar que a la 
cabina es rebin gasos nocius. 

- Les retroexcavadores a utilitzar en obra, estaran dotades d'una farmaciola portàtil de 
primers auxilis, ubicat de forma resguardada per conservar-la neta. 

- Les retroexcavadores a contractar per a obra compliran tots els requisits perquè 
puguin autodesplazar-se per carretera. 

- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retroexcavadora" 
amb el motor en marxa. 
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- Es prohibeix en obra que els conductors abandonin la "retroexcavadora" sense 
haver abans dipositat la cullera a terra. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera bivalva sense 
tancar, encara que quedi recolzada a terra. 

- Els ascensos o descensos de les culleres amb càrrega es realitzaran lentament. 
- Es prohibeix el transport de persones a la "retroexcavadora", excepte en casos 

d'emergència. 
- Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir a 

treballs puntuals. 
- Les retroexcavadores a utilitzar en obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb 

les revisions al dia. 
- Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandaments de la 

"retroexcavadora", utilitzant vestimentes sense cenyir i cadenes, rellotges, anells, 
etc. que puguin enganxar-se en els sortints i controls. 

- Es prohibeix realitzar maniobres de moviments de terres sense abans haver posat 
en servei els suports hidràulics d'immobilització. 

- Es prohibeix expressament en obra el maneig de grans càrregues (cullera a ple 
omplert), sota règim de forts vents. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la 
retroexcavadora. 

- El canvi de posició de la "retroexcavadora", s'efectuarà situant el braç en el sentit de 
la marxa (excepte en distàncies molt curtes). 

- El canvi de la posició de la "retroexcavadora" en treballs a mitja vessant, s'efectuarà 
situant el braç cap a la part alta del pendent per tal d'augmentar en la mesura 
possible l'estabilitat de la màquina. 

- Es prohibeix estacionar la "retroexcavadora" a les zones d'influència de les vores 
dels talussos, rases i assimilables, per evitar el risc de bolcades per fatiga del 
terreny. 

- Es prohibeix realitzar treballs a l'interior de les trinxeres (o rases), a la zona d'abast 
del braç de la retroexcavadora. 

- Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la retroexcavadora a la vora la 
rasa, respectant la distància màxima que eviti la sobrecàrrega del terreny. 

- Els conductors hauran de controlar l'excés de menjar, així com evitar la ingestió de 
begudes alcohòliques abans o durant el treball. 

- Es lliurarà als conductors que hagin de manejar aquest tipus de màquines, les 
normes i exigències de seguretat que els afectin específicament segons el Pla de 
Seguretat. Del lliurament, quedarà constància escrita. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè i armilla reflectant, sempre que s'abandoni la cabina a l'interior del 
recinte de l'obra. 

- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Calçat per a conducció 
- Roba de treball 
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ES13.2. Dúmper 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Bolcada de la màquina durant l'abocament 
- Bolcada de la màquina en trànsit 
- Atropellament de persones 
- Xoc per falta de visibilitat 
- Caiguda de persones transportades 
- Els derivats de la vibració constant durant la conducció 
- Pols ambiental 
- Cops amb la maneta de posada en marxa 
- Vibracions 
- Sorolls- Els derivats de respirar monòxid de carboni (si es treballa en llocs mal 

ventilats) 
- Caiguda del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa en retrocés 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- S'instal·laran topalls finals de recorregut en els dúmpers davant els talussos 
d'abocament. 

- Quedaran expressament prohibits els súmmums del cubilot que impedeixin la 
visibilitat frontal. 

- Quedarà prohibit el transport de peces com ara taulers, puntals o similars que 
sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper. 

- Quedarà expressament prohibit conduir els dúmpers a velocitat superior als 20 
Km./hr. 

- Tots els dúmpers utilitzats en obra portaran al cubilot un rètol que expressi la càrrega 
màxima admissible. 

- Tots els dúmpers utilitzats en obra que es dediquin al transport de masses han de 
portar a l'interior del cubilot un senyal que indiqui l'ompliment màxim admissible, en 
prevenció d'accidents per sobrecàrrega de la màquina. 

- Els conductors de dúmpers estaran en possessió del carnet classe B, per poder ser 
autoritzats a la seva conducció. 

 
NORMES DE SEGURETAT PER AL MANEIG DELS DUMPERS. 
 

- Abans de començar a treballar, assegurar-se que la pressió dels pneumàtics és la 
recomanada pel fabricant, circumstància fonamental per a l'estabilitat i bon 
rendiment de la màquina. 

- Abans de començar a treballar, comprovar el bon funcionament dels frens. 
- Quan es posi el motor en marxa, subjectar amb força la maneta i evitar deixar-la 

anar de la mà. Els cops amb aquesta clau són molt dolorosos i poden produir lesions 
serioses. 

- No posar el vehicle en marxa sense abans assegurar-se que té el fre de mà en 
posició de frenada. S'evitaran accidents per moviments incontrolats. 

- No carregar el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima permesa. 
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- No transportar persones en el dúmper, és summament arriscat i està expressament 
prohibit. 

- La visibilitat frontal ha de ser perfecta. El dúmper s'ha de conduir mirant al 
capdavant: evitar que la càrrega obligui a conduir amb el cos inclinat mirant pels 
laterals. No és segur i es poden patir accidents. 

- Evitar descarregar a la vora de talls del terreny, si davant aquests no s'han instal·lat 
prèviament topalls de final de recorregut. Una distracció pot precipitar a l'operari i a 
la màquina, amb conseqüències greus. 

- Respectar sempre els senyals de circulació internes en el recinte de l'obra. 
- Respectar els senyals de trànsit si s'ha de sortir fora del recinte de l'obra, i conduir 

amb prudència. Extremar les precaucions a les cruïlles. 
- Si s'han de remuntar pendents amb el dúmper carregat, és més segur fer-ho marxa 

enrere. S'evitaran bolcades. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè i armilla reflectant, sempre que s'abandoni la cabina a l'interior del 
recinte de l'obra. 

- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Roba de treball 

 
 

ES13.3. Camió formigonera 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Atropellaments i col·lisions, en maniobres de desplaçaments i gir. 
- Bolcada del camió. 
- Atrapaments i cremades, en treballs de manteniment. 
- Soroll i vibracions. 
- Els derivats del contacte amb formigó. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Escala d'accés a la tremuja: l'escala ha d'estar construïda en un material sòlid i si pot 
ser antilliscant. A la part inferior de l'escala abatible es col·locarà una assegurança 
per evitar balanceigs, que es fixarà a la pròpia escala quan estigui plegada i al camió 
quan estigui desplegada. Així mateix ha de tenir una plataforma a la part superior, 
perquè l'operari se situï per observar l'estat de la tremuja de càrrega i efectuar 
treballs de neteja, dotada d'un cèrcol baranes a 90 cm. d'altura sobre ella. La 
plataforma ha de tenir unes dimensions aproximades de 400x500 mm. i ser de 
material consistent. Per evitar acumulació de brutícia haurà de ser del tipus de 
reixeta amb una grandària aproximada de la secció lliure màxim de 50 mm de costat. 
L'escala només s'ha d'utilitzar per a treballs de conservació, neteja i inspecció, per 
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un sol operari i col·locant les assegurances tant abans de pujar com després de 
recollida la part abatible de la mateixa. Només s'ha d'utilitzar estant el vehicle parat. 

- Els elements per pujar o baixar han de ser antilliscants. Els seients han d'estar 
construïts de manera que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, tenir 
respatller i un suport per als peus i ser còmodes. 

- Equip d'emergència: els camions han de portar els equips: una farmaciola de 
primers auxilis, un extintor d'incendis de neu carbònica o components halogenats 
amb una capacitat mínima de 3 kg eines essencials per a reparacions a la carretera, 
llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc. 

- Quan un camió circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer perquè 
vigili que la ruta del vehicle estigui lliure abans que aquest es posi en marxa cap 
endavant i sobretot cap enrere. 

- Els camions han de ser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta 
pendent, accidentats, tous, relliscosos o que comportin altres perills, al llarg de rases 
o talussos, en marxa enrere. No s'ha de baixar del camió tret que: estigui parat el 
vehicle, hi hagi un espai suficient per a baixar. 

- Durant el desplaçament del camió cap persona ha d'anar de peu o asseguda en lloc 
perillós, passar d'un vehicle a un altre, aplicar falques a les rodes, etc. 

- Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16%, si 
el camió formigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar col·locant una marxa 
a part del corresponent fre de mà; si la formigonera funciona amb motor hidràulic cal 
calçar les rodes del camió ja que el motor del camió està en marxa de forma 
contínua. En pendents superiors al 16% s'aconsella no subministrar formigó amb el 
camió. 

- En la lubricació de ressorts mitjançant vaporització o atomització, el treballador 
romandrà allunyat del doll de lubricació, que es sedimenta amb rapidesa, procurant 
en tot moment no dirigir-lo a altres persones. 

- Quan s'hagi forjat el formigó d'una cuba per qualsevol raó, l'operari que manegi el 
martell pneumàtic haurà d'utilitzar cascos de protecció auditiva de manera que el 
nivell màxim acústica sigui de 80 db. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè i armilla reflectant, sempre que s'abandoni la cabina a l'interior del 
recinte de l'obra. 

- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball 
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ES13.4. Grua autopropulsada 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Atrapaments. 
- Vessament o caiguda de la càrrega durant el transport. 
- Cops per la càrrega a les persones o les coses durant el seu transport aeri. 
- Exposició a contactes elèctrics. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- En cas de contacte amb línies elèctriques el gruista romandrà quiet a la cabina fins 
que la xarxa sigui desconnectada o es desfaci al contacte. Si cal baixar de la 
màquina ho farà d'un salt el més gran possible per evitar el pas de corrent a través 
del seu cos, de grua a terra. 

- El gruista tindrà cura el perfecte estat de eslingues, calces, etc, procedint a la seva 
renovació sempre que aquests mitjans d'enganxament mostrin símptomes de fatiga 
o deteriorament. 

- Amb anterioritat a l'hissat, es coneixerà amb exactitud, o, si no es calcularà, el pes 
de la càrrega que d'hagi de realitzar. 

- La grua que s'utilitzi serà l'adequada, pel que fa a la seva força d'elevació i 
estabilitat, a les càrregues que s'haurà hissar. 

- Recordeu, els materials que hagin de ser elevats per la grua, obligatòriament han 
d'estar solts i lliures de tot esforç que no sigui el del seu propi pes. 

- S'adoptaran les mesures necessàries perquè la càrrega en el seu desplaçament per 
la grua, no es pugui caure. 

- Posicionada la màquina, obligatòriament s'estendran completament i s'utilitzaran els 
suports telescòpics de la mateixa, tot i que la càrrega a elevar en funció del tipus de 
grua aparent com innecessària aquesta operació. 

- Quan el terreny ofereixi dubtes quant a la seva resistència, els estabilitzadors es 
recolzaran sobre taulons o travesses de repartiment. 

- Només en aquells casos en què la falta d'espai impedeixi l'ús de telescopis, es 
procedirà a hissar la càrrega sense mediació d'aquests quan es compleixi: 

o Exacte coneixement del pes de la càrrega. 
o Garantia del subministrador de la màquina, que la mateixa reuneix 

característiques d'estabilitat suficient per al pes a què s'haurà de sotmetre i 
als angles de treball amb que s'utilitzarà seva ploma. 

- L'operador de procurar, en la mesura del possible, no desplaçar per sobre del 
personal, la càrrega que està en suspensió. 

- Quan per efecte dels treballs les càrregues s'hagin de desplaçar per sobre del 
personal, el gruista farà servir senyal acústic que adverteixi dels seus moviments, 
permetent que el personal es pugui protegir. 

- El gruista ha de complir obligatòriament les següents prescripcions: 
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o Desplaçarà la càrrega evitant oscil·lacions pendulars de la mateixa 
o Abans d'operar la grua, deixarà el vehicle frenat, calçades seves rodes i 

disposats els estabilitzadors. 
- Si la càrrega o descàrrega del material no fos visible per l'operador, es col·locarà un 

treballador qualificat que senyalitzi les maniobres, havent de complir únicament 
aquelles que aquest últim li assenyali. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè i armilla reflectant, sempre que s'abandoni la cabina a l'interior del 
recinte de l'obra. 

- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat 
- Calçat per a conducció 
- Roba de treball 

 
 

ES13.5. Grua autocarregant 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Bolcada del camió 
- Atrapaments 
- Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments 
- Atropellament de persones 
- Desplom de la càrrega 
- Cops per la càrrega a paraments 
- Altres 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran falques immobilitzadors a les 
quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en 
prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Els ganxos de pengi estaran dotats de pestells de seguretat. 
- Quedarà expressament prohibit sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada 

pel fabricant del camió, en funció de l'extensió braç-grua. 
- El gruista tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, 

les maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en prevenció dels 
riscos per maniobres incorrectes. 

- Les rampes per a accés del camió grua no superaran inclinacions del 20%, com a 
norma general, excepte característiques especials del camió en concret, en 
prevenció dels riscos de atorament o bolcada. 
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- Quedarà prohibit realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície 
de suport del camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, en prevenció dels 
accidents per bolcada. 

- Quedarà prohibit estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 m. 
(Com a norma general) del tall del terreny (o situació similar) proper a un mur de 
contenció, en prevenció dels accidents per bolcada. 

- Mai s'han de fer estrebades esbiaixats de la càrrega. 
- Quedarà prohibit arrossegar càrregues amb el camió grua. 
- Les càrregues en suspensió es guiaran mitjançant caps de govern, per evitar cops i 

balancejos. 
- Quedarà prohibida la permanència de persones sota les càrregues en suspensió o al 

voltant del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
- El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació que 

acrediti la seva formació. 
- Al personal encarregat del maneig del camió grua se li farà lliurament de la següent 

normativa de seguretat. Del vaig rebre es donarà compte a la Direcció Facultativa o 
Cap d'Obra. 

 
NORMES DE SEGURETAT PER ALS OPERARIS DE L'CAMIÓ GRUA. 
 

- Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments, ja 
que pot bolcar, amb perill greu per als operaris. 

- Evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal. 
- No fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalista. Després de la màquina pot haver 

operaris o objectes que es desconeixen en iniciar la maniobra. 
- Pujar i baixar del camió grua pels llocs previstos per a això. S'evitaran les caigudes. 
- No saltar mai directament a terra des de la màquina si no és per un imminent risc per 

a la integritat física de la persona. 
- Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica demanar auxili amb la botzina i esperar 

a rebre instruccions. No s'intentarà abandonar la cabina encara que el contacte amb 
l'energia elèctrica hagi cessat. Sobretot, no permetre que ningú toqui el camió grua, 
pot estar carregat d'electricitat. 

- Mai s'hauran de fer maniobres en espais estrets sense l'ajuda d'un senyalista. 
- Abans d'iniciar qualsevol desplaçament, s'haurà d'assegurar la immobilitat del braç 

de la grua posant-la en disposició de viatge; s'evitaran accidents per moviments 
descontrolats. 

- No permetre que ningú s'enfila sobre la càrrega o es pengi del ganxo. És molt 
perillós. 

- S'hauran de netejar les sabates, o botes, de fang o grava abans de pujar a la cabina. 
Si es rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar 
accidents. 

- Mai s'han de fer arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades, la grua pot 
bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden danyar els 
sistemes hidràulics del braç. 

- Mantenir sempre la càrrega a la vista. Si s'ha de mirar cap a un altre costat, aturar 
les maniobres. S'evitaran accidents. 
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- No intentar sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els 
sobreesforços poden danyar la grua i patir accidents. 

- S'haurà aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes 
diferents pot resultar problemàtica i difícil de governar. 

- S'haurà d'assegurar que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. La 
posició més segura és posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos. 

- No abandonar mai la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 
- No permetre que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses, poden patir 

accidents. 
- Abans d'hissar una càrrega s'haurà de comprovar, a la taula de càrregues de la 

cabina, la distància d'extensió màxima del braç. No sobrepassar el límit marcat en 
ella, pot bolcar. 

- Respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina, i fer que les 
respectin la resta del personal. 

- Abans de posar el servei la màquina comprovar tots els dispositius de frenada, per 
evitar accidents. 

- No permetre que la resta del personal accedeixi a la cabina o quadre de 
comandaments, poden provocar accidents.- No permetre que s'utilitzin aparells, 
balancins, eslingues o estrops defectuosos o danyats. És perillós. 

- Assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estrops 
posseeixin el pestell de seguretat que eviti el desenganxament fortuït. 

- Utilitzar sempre les peces de protecció que se li indiquin a l'obra. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè i armilla reflectant, sempre que s'abandoni la cabina a l'interior del 
recinte de l'obra. 

- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Calçat per a conducció 
- Roba de treball 

 
 

ES13.6. Grup electrogen 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Riscos derivats del muntatge (caigudes, atrapaments, cops, etc.). 
- Bolcades del grup electrogen, per superfície de suport incorrecta. 
- Contactes elèctrics directes. 
- Contactes elèctrics indirectes. 
- Explosions i incendis del combustible. 
- Sorolls i vibracions. 
- Riscos derivats del manteniment (incendis i cremades). 
- Riscos derivats del desmuntatge (riscos en demolicions de superfície de suport, 

atrapaments, cops, etc.).  
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MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Els grups electrògens s'instal·laran en lloc més pla possible, frenats, calçats i 
separats de zones de moviment i maniobra de maquinària que puguin ocasionar 
danys. 

- El mecanisme de posada en marxa es trobarà dins d'un armari dotat de clau i pany 
que quedarà tancat al final de la jornada laboral per impedir la seva posada en 
marxa per persones alienes a l'obra. 

- Les carcasses aïllants dels grups electrògens a utilitzar en aquesta obra estaran 
sempre instal·lades i en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments 
i soroll. 

- S'han d'utilitzar màquines de baix nivell sonor. 
- Tot grup electrogen ha d'estar proveït de presa a terra i els seus borns de sortida 

protegides i en un armari proveït de pany. 
- Les mànegues de sortida del grup han de trobar protegides contra danys de 

màquines o materials. 
- Només la persona expressament designada pot posar en marxa aquestes màquines. 
- Durant el funcionament del grup electrogen, totes les cobertes i tapes protectores 

han d'estar col·locades i tancades. 
- Abans d'efectuar un canvi d'oli o de líquid refrigerant comprovi que el motor estigui 

fred. 
- Durant el funcionament del grup electrogen algunes parts del mateix (motor, 

conducte d'escapament) aconsegueixen altes temperatures, no tocar aquests 
elements. 

- Proveir combustible només amb el motor aturat, tenir cura en l'ompliment i evitar 
vessaments. No fumar durant aquesta operació. 

- No arrencar mai la màquina amb èter o qualsevol líquid volàtil. 
- No recolzar-se sobre el grup electrogen, ni deixar objectes sobre el mateix. 
- Proper al grup electrogen sempre hi haurà un extintor. 
- La connexió s'efectuarà en combinació amb l'interruptor diferencial calibrat selectiu, 

del quadre sectorial, amb l'objectiu que no es desconnecti tota la instal·lació en cas 
de contacte elèctric. 

- El personal que manipuli el grup electrogen serà qualificat i estarà autoritzat per a 
això. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Roba de treball 
- Armilla reflectant. 
- Botes de seguretat. 

  



Document: ESS General.doc 
Data: Maig, 2016 
Revisió: 1 
Pàgina: 71 de 107 

 

 

 OR Ingeniería S.L. 
Providència, 75 Baixos 2ª 
08024 – Barcelona 
www.or-ingenieria.com 
info@or-ingenieria.com  

 

ES14. PETITA EINA ELÈCTRICA. RISCOS, MESURES 
PREVENTIVES I PROTECCIONS INDIVIDUALS DURANT LA 
SEVA UTILITZACIÓ 

 
 

ES14.1. Radial 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Projecció de partícules. 
- Sobre esforços, esquinços, torçades 
- Caigudes al mateix nivell 
- Talls. 
- Pols. 
- Soroll 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Utilitzar la radial per tallar no per desbastar amb el pla del disc, ja que el disc es 
trencaria. 

- Tallar sempre sense forçar el disc ja que podria trencar-se i saltar. 
- Utilitzar carcassa superior de protecció del disc així com protecció inferior lliscant. 
- Vigilar el desgast del disc, ja que si perd molt gruix queda fràgil i es trenca. 
- Prémer la rosca del disc fermament, per evitar oscil·lacions. 
- L'interruptor ha de ser de manera que al deixar-lo de pressionar queda la màquina 

desconnectada. 
- Utilitzar únicament el tipus adequat al material que es vulgui tallar. 
- Assegureu-vos, abans de canviar el disc, que la radial està desconnectada del 

corrent elèctric. 
- El personal que manegi la radial ha de tenir l'experiència o formació suficient per 

realitzar els treballs en condicions de seguretat. 
- Revisar periòdicament l'estat dels cables elèctrics. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Ulleres protectores. 
- Calçat per a conducció 
- Roba de treball 
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ES14.2. Taula de tall 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Talls. 
- Cops per objectes. 
- Atrapaments. 
- Projecció de partícules. 
- Emissió de pols. 
- Contacte amb l'energia elèctrica. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Les serres circulars de taula, han de tenir certificat de conformitat i marcatge CE. 
- El seu ús serà exclusiu per a talls de fusta o planxes d'aglomerat. 
- Les serres circulars, no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres, (com a norma 

general) de la vora dels forjats amb l'excepció dels que estiguin efectivament 
protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, etc.). 

- Les màquines de serra circular, estaran dotades dels següents elements de 
protecció: 

- Carcassa protectora del disc, amb marca o ranura de la ubicació de tall. 
- Protector inferior del disc. El disc ha de ser inaccessible per la part inferior. 
- Ganivet divisor del tall. 
- Motor-fre que permeti aturar el disc immediatament. 
- Empenyedor de la peça a tallar. 
- Regla guia tall longitudinal i transversal al disc. 
- Carcassa de protecció de les transmissions per politges. 
- Interruptor estanc. 
- Protecció tèrmica a cada fase del motor. 
- Connexió de presa de terra. 
- Presa de terra. 
- Es prohibeix expressament, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de 

serra durant els períodes d'inactivitat. 
- El manteniment de les taules de tall, serà realitzat per personal especialitzat per a tal 

menester, en prevenció dels riscos imperícia. 
- L'alimentació elèctrica de les serres de disc, es realitzarà mitjançant mànegues 

antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de 
distribució, per evitar els riscos elèctrics. 

- Es prohibeix ubicar la serra circular sobre els llocs entollats, per evitar els riscos de 
caigudes i els elèctrics. 

- Es netejarà de productes procedents dels talls, als voltants de les taules de serra 
circular, mitjançant escombrat i apilat per a la seva càrrega sobre bats emplintades 
(o per al seu abocament mitjançant les trompes d'abocament). 

- El personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per a tall de fusta o 
per a tall ceràmic), se li lliurarà la normativa d'actuació el justificant del vaig rebre, es 
lliurarà a la Direcció d'Obra o al coordinador de seguretat.  
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NORMES DE SEGURETAT PER AL MANEIG DE LA SERRA DE DISC. 
 

- La màquina ha d'estar perfectament anivellada per al treball. 
- Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la connexió a 

terra, en cas afirmatiu, avisi a l'Encarregat d'Obra. 
- Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Vigilant de 

prevenció o l'encarregat d'Obra. 
- Utilitzeu el empenyedor per manejar la fusta; Desconfiar de la destresa. 
- No retiri la protecció del disc de tall. Estudiï la forma de tallar sense necessitat 

d'observar el disc, és suficient amb guiar-se de la marca existent en la carcassa. El 
empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que vostè necessita. Si la 
fusta "no passa", el ganivet divisor està mal muntat. Demani que l'hi ajustin. 

- Si la màquina, inopinadament es deté, retiri d'ella i avisi a l'Encarregat d'Obra perquè 
sigui reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions. 

- Comprovi l'estat del disc, substituint els quals estiguin fissurats o no tinguin alguna 
dent. Per evitar danys en els ulls, sol·liciti se li proveeixi d'unes ulleres de seguretat 
antiprojecció de partícules i faci-les servir sempre, quan hagi de tallar. 

- Traieu prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi 
tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir acomiadada la fusta de forma descontrolada, 
provocant accidents seriosos. 

- En cas d'avaria, es disposaran cartells d'avís, i la màquina es desconnectarà. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 

 
 

ES14.3. Il·luminació, ventilació i extracció de pols 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Lliscament de la màquina. 
- Bolcada. 
- Atrapaments. 
- Cremades. 
- Erosions. 
- Electrocució. 
- Projecció de partícules. 
- Cops. 
- Trencament de maniguets. 
- Trencament calderins.  
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MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Posicionar màquina en terreny horitzontal. 
- Posar falques en condicions. 
- Posar frens. 
- Enganxall correcte en trasllats. 
- Situar-se en contrapendent a moure-ho. 
- Coberta protectora en parts mòbils. 
- Al reparar per la màquina. 
- Al reparar desconnectar interruptor general. 
- No inutilitzar protecció parts mòbils. 
- No obrir tapa radiador en calent. 
- Canviar oli en fred. 
- No manipular la bateria sense guants. 
- Atenció parts mòbils. 
- Treure clau contacte al final jornada. 
- Comprovar existència extintor. 
- Comprovar les connexions. 
- Connexions sempre mascle-femella. 
- Empalmar cables amb connectors adequats. 
- Precaució al purgar calderins. 
- Atenció al bufat de superfícies. 
- Bona connexió elements flexibles. 
- Connectar eina abans obrir vàlvula. 
- Revisió de la màquina. 
- No obrir tapa radiador en calent. 
- Canviar oli en fred. 
- No manipular la bateria sense guants. 
- Atenció parts mòbils. 
- Revisar instal·lació elèctrica. 
- Treure clau contacte al final jornada. 
- Comprovar vàlvules de seguretat. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Ulleres antiprojeccions. 
- Guants dielèctrics. 
- Protectors auditius. 
- Guants de goma o de P.V.C. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant. 
- Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 
- Vestits impermeables. 
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ES14.4. Formigonera elèctrica 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Atrapaments (paletes, engranatges, etc ...). 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Sobre esforços. 
- Cops per elements mòbils. 
- Pols ambiental. 
- Soroll ambiental. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Les formigoneres, es van situar en els llocs assenyalats, allunyades de preses amb 
risc de caiguda d'altura, zones de batut de càrregues, ... 

- La zona d'ubicació de la formigonera quedarà senyalitzada mitjançant cinta de 
senyalització. 

- Les formigoneres a utilitzar en aquesta obra, tindran protegits mitjançant una 
carcassa metàl·lica els òrgans de transmissió -correas, corona i engranajes-, per 
evitar els riscos d'atrapament. 

- Les formigoneres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de fre de basculament 
del bombo, per evitar els sobreesforços i els regs per moviments descontrolats. 

- L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre auxiliar, en 
combinació amb la terra i els disjuntors del quadre general (o de distribució), elèctric. 

- Les carcasses i altres parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a 
terra. 

- El personal encarregat del maneig de la formigonera estarà autoritzat mitjançant 
acreditació escrita. 

- La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà d'accionament 
estanc, en prevenció del risc elèctric. 

- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la 
xarxa elèctrica de la formigonera, per a previsió del risc elèctric. Les operacions de 
manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 

- El canvi d'ubicació de la formigonera a ganxo de grua s'efectuarà mitjançant la 
utilització d'un balancí (o aparell indeformable), que la suspengui pendent de quatre 
punts segurs. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 
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ES14.5. Martell neumàtic 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Vibracions en membres i òrgans interns del cos 
- Soroll puntual 
- Soroll ambiental 
- Pols ambiental 
- Sobre esforços 
- Ruptura de mànega sota pressió 
- Projecció d'objectes i / o partícules 
- Els derivats de la ubicació del lloc de treball (caiguda d'objectes ...). 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- El personal que ha de gestionar els martells pneumàtics serà especialista en aquest 
tipus de màquines, en prevenció de riscos per imperícia. 

- Quedarà expressament prohibit l'ús del martell pneumàtic a personal no autoritzat, 
en prevenció de riscos per imperícia. 

- Quedarà expressament prohibit l'ús del martell pneumàtic en les excavacions en 
presència de línies elèctriques soterrades, a partir de ser trobada la banda o 
senyalització d'avís (uns 80 cm. Per sobre de la línia). 

- Quedarà expressament prohibit deixar els martells pneumàtics abandonats clavats 
en els paraments que trenquen, en previsió de desploms incontrolats. 

- Quedarà expressament prohibit aproximar el compressor a distàncies inferiors a 15 
m del lloc de maneig dels martells per evitar la conjunció del soroll ambiental produït. 

- La circulació de vianants, en les proximitats del tall dels martells, es canalitzarà pel 
lloc més allunyat que permeti el traçat del carrer o zona en la qual s'actua. 

- Abans de l'inici del treball s'inspeccionarà el terreny circumdant o elements 
estructurals pròxims, per detectar la possibilitat de despreniments per la vibració 
transmesa a l'entorn. 

 
MESURES DE SEGURETAT PER ALS OPERARIS DE MARTELLS PNEUMÀTICS. 
 

- Durant el treball que es va a realitzar amb aquesta màquina es poden desprendre 
partícules que surten comiats a gran velocitat i d'arestes tallants, per la qual cosa el 
treballador ha de protegir el seu cos amb roba de treball tancada i ulleres 
antiprojeccions. 

- El treball que es realitza amb aquesta màquina comunica vibracions a l'organisme, 
que haurà de protegir de possibles lesions internes utilitzant: 

- Faixa elàstica de protecció de la cintura, fermament ajustada 
- Canelleres ben ajustades 
- Utilitzar botes de seguretat per evitar lesions en els peus. 
- El polsim que es desprèn, encara que sigui invisible, pot danyar els pulmons, per la 

qual cosa s'haurà d'utilitzar una mascareta amb filtre mecànic recanviable, 
especialment quan es treballi en llocs mal ventilats. 
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- Si el martell està proveït de culata de suport a terra, s'evitarà recolzar a cavall sobre 
ella per no rebre més vibracions que les estrictament inevitables. 

- No deixar el martell clavat a terra, paret o roca. Pot resultar molt difícil extreure 
després. 

- Abans d'accionar el martell, assegurar-se que el punter està perfectament amarrat. 
- Es canviarà el punter si s'observa que està desgastat o deteriorat. 
- No abandonar mai el martell connectat al circuit de pressió. 
- No deixar mai el martell a companys inexperts, al utilitzar-lo poden accidentar-se 

seriosament. 
- Comprovar sempre que les connexions de la mànega estan en correcte estat. 
- Evitar treballar enfilat sobre murs, pilars i sortints. Demanar que es muntin 

plataformes d'ajuda, per evitar les caigudes. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 

 
 

ES14.6. Vibrador 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Descàrregues elèctriques. 
- Caigudes en alçada. 
- Esquitxades de lletada en ulls. 
- Vibracions. 
- Sobre esforços. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable. 
- No es deixarà en funcionament en buit, ni es mourà tirant dels cables. 
- La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida, si discorre per 

zones de pas. No estarà en contacte amb el formigó, vigilant qualsevol signe de 
deteriorament que obligarà al seu canvi immediat o, si no al seu perfecte aïllament. 

- Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització El vibrador 
tindrà la seva presa de terra corresponent, que en cap cas sobrepassarà una 
resistència superior a 20 Ω. El disjuntor diferencial destinat a aquestes màquines ha 
de ser d'alta sensibilitat (30 mA). Es premerà periòdicament el botó de tret a fi de 
comprovar el seu perfecte funcionament. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 

 
 

ES14.7. Talladora asfàltica 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Atrapaments per corretges de transmissió. 
- Els derivats de la producció de pols durant el tall. 
- Soroll. 
- Projecció de fragments del disc de tall. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- El personal que governi un tall serà especialista en el maneig. 
- Abans de procedir al tall, s'efectuarà el seu estudi detallat, per tal de descobrir 

possibles conduccions subterrànies enterrades, armadures, mallats, etc ... 
- Abans d'iniciar el tall, es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a 

executar, amb la finalitat que pugui ser seguida per la rodeta guia de tall, sense 
riscos addicionals per a ell. 

- Les talls a utilitzar en aquesta obra, tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb 
la carcassa dissenyada pel fabricant, per prevenir els riscos d'atrapament o de tall. 

- Per evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, les talls a utilitzar, 
efectuaran el tall en via humida (connectats al circuit d'aigua). 

- El manillar de govern de les talls a utilitzar en aquesta obra, estarà revestit del 
material aïllant de l'energia elèctrica. 

- El combustible s'abocarà a l'interior del dipòsit del motor, auxiliat mitjançant un 
embut, per prevenir els riscos per vessaments innecessaris. 

- Es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega de combustible 
líquid, per prevenir els riscos d'explosió o d'incendi. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 
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ES14.8. Estris i eines de mà 
 
En aquest grup s'inclou útils o eines com trepant percussor, pistola clavadora, polidora, 
màquina de tallar rajola, trepants, regatadores, pales, tornavisos, paletes, martells, claus 
fixes, etc. 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caigudes d'objectes en manipulació. 
- Cops per objectes o eines. 
- Contactes elèctrics. 
- Sobre esforços. 
- Soroll. 
- Projecció de fragments. 
- Pols. 
- Talls de membres superiors i inferiors. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Les reparacions es realitzen amb la desconnexió elèctrica realitzada. 
- Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat 

concebudes. 
- Es comprovaran que els mànecs estan en bon estat i sòlidament fixats, sinó seran 

canviats. 
- Es prohibeix abandonar les eines en funcionament o connectades a la xarxa. 
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es trobin en bon estat de 

conservació. 
- Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o estanys 

adequats. 
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra. 
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que 

vagin a utilitzar. 
- Les eines que produeixin risc de projeccions, s'han d'utilitzar amb ulleres 

antiimpactes. 
- Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
- Els buits estaran protegits amb un sistema de protecció de vora adequat. 
- Les eines i útils estarà apilades en un magatzem d'obra, portant-les un cop acabat el 

treball.- Es sol·licita el canvi d'eina en mal estat. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball  
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ES15. MITJANS AUXILIARS 
 
 

ES15.1. Bastides modulars 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caigudes de materials i eines 
- Bolcades per falta d'ancoratges 
- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Sobre esforços 
- Cops / talls per objectes 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Tot bastida ha de complir les condicions generals respecte a materials, estabilitat, 
resistència, seguretat en el treball i seguretat general, i les particulars referents a la 
classe a la qual la bastida correspongui, especificades en el Reial Decret 1.215 / 
1997, de 18 de juliol, modificat pel Reial Decret 2.177 / 2004, de 12 de novembre, 
pel que fa a la seva utilització. 

- Les bastides i els seus elements hauran d'estar estabilitzats per fixació o per altres 
mitjans. Les bastides la utilització prevista requereixi que els treballadors se situïn 
sobre ells hauran de disposar dels mitjans adequats per garantir que l'accés i 
permanència en aquests equips no suposi un risc per a la seva seguretat i salut. 

- Quan hi hagi un risc de caiguda d'altura de més de dos metres, les bastides han de 
disposar de baranes 

- Les plataformes que formen el pis de la bastida es disposaran de manera que no es 
puguin moure ni donar lloc al basculament, lliscament o qualsevol altre moviment 
perillós. 

- No es dipositaran pesos violentament sobre les bastides. Es arriostraran per evitar 
moviments que puguin fer perdre l'equilibri als treballadors. 

- Abans de pujar s'haurà de comprovar l'estabilitat de l'estructura. 
- Els elements verticals o peus drets es donaran suport sobre taulons de repartiment 

de càrregues, evitant les zones de terreny inclinat. Els peus comptaran amb 
clavegueres d'anivellació per anivellar la base i garantir una major estabilitat al 
conjunt. Aquests eixos es clavaran als taulers amb claus d'acer, clavats a fons i 
sense doblegar. 

- La plataforma de treball tindrà un mínim de 60 cm d'amplada, i estarà fermament 
ancorada als seus suports per evitar lliscaments o bolcada. 

- Quan estiguin situades a més de dos metres d'altura estaran protegides per barana 
perimetral reglamentària de 90 cm d'alçada, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm 
d'altura. 

- Duran integrades escales metàl·liques per poder accedir als diferents nivells de les 
bastides sense haver de pujar pels laterals d'aquests. Aquestes pràctiques estan 
totalment prohibides. 

- Es prohibeix com a norma general treballar en la vertical sota les bastides. 
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- Es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm del parament vertical en el qual 
es treballa. 

- Les plataformes estaran lliures d'obstacles i no es realitzaran moviments violents 
sobre elles. 

- En el muntatge de les bastides multidireccionals es muntarà la bastida amb l'auxili 
de baranes provisionals, que es col·locaran des del nivell anterior, amb el treballador 
protegit per les baranes definitives d'aquest nivell. Aquestes baranes hauran d'anar 
col·locades de manera que la seva fixació sigui consistent i s'eviti totalment el risc de 
caiguda accidental de les mateixes, per a la qual es poden unir mitjançant brides 
plàstiques o similars. 

- El muntatge de les bastides es farà de forma progressiva, completant el muntatge de 
cada nivell abans de començar el següent, acabant les traves a pila, baranes, 
sòcols, plataformes supletoris, mitjans d'accés, etc. 

- Els muntadors seran professionals coneixedors de la bastida que es munta i es farà 
segons el plànol de muntatge. Quan s'acabi de muntar la bastida, aquest serà 
inspeccionat abans de donar autorització al començament dels treballs. Aquesta 
inspecció també es realitzarà en iniciar la jornada laboral així com després de 
qualsevol inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent. 

- Els principals punts que s'han d'inspeccionar són: 
- L'alineació i verticalitat dels muntants. 
- L'horitzontalitat dels travessers i dels travessers. 
- L'adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus 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, passamans, barra 

intermèdia i sòcol, així com dels accessos. 
- En el cas del desmuntatge de la bastida aquest ha de realitzar en l'ordre invers al 

muntatge i en presència d'un tècnic competent. 
- És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals 

s'hauran de baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens 
convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o bats 
convenientment lligades. 

- Els elements que componen l'estructura de la bastida s'hauran apilar i retirar-se tan 
ràpidament com sigui possible al magatzem. 

- És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin d'un lloc a un 
altre de la bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l'estructura. 

- Abans de la seva primera utilització, tot bastida, serà sotmès a la pràctica d'un 
reconeixement i a una prova a plena càrrega per persona competent. 

- Els reconeixements, es repetiran diàriament, i les proves, després d'un període de 
mal temps o d'una interrupció prolongada dels treballs, i sempre que, com a resultat 
d'aquells, es tema per la seguretat de la bastida. 

- Totes les bastides disposaran de manual de muntatge, els muntadors acreditaran 
formació mínima de dos anys, seran revisats per personal de l'empresa muntadora 
amb qualificació universitària o acreditant experiència mínima de 2 anys així com la 
formació necessària per al muntatge, les bastides de 6 metres o més seran 
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certificats en la seva posada o modificació, les bastides presentaran cartells d'aptes 
o no per al seu ús. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 

 
 

ES15.2. Escales de mà 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Caiguda de materials. 
- Trencament d'esglaons. 
- Lliscament de la base per excessiva inclinació, terra mullat o desnivell del mateix. 
- Cops en el seu maneig. 
- Sobre esforços. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Les escales de mà es col·loquen apartades d'elements mòbils, que es puguin 
derrocar. 

- Estaran fora de les zones de pas 
- Els travessers seran d'una sola peça, amb els esglaons ensamblats 
- Es donarà suport sobre elements resistents i plans. 
- Els ascensos i descensos es faran sempre de front. 
- Les escales de mà han de disposar de sabates antilliscants. 
- Quedarà prohibit gestionar-hi pesos superiors a 25 Kg. 
- No es treballarà sobre elles que obliguin a l'ús de les dues mans. 
- Les escales dobles o de tisora han de tenir cadena o cables, que impedeixin que 

s'obrin al utilitzar-les. 
- La inclinació de les escales de mà no serà superior a 75%, el que equival a estar 

separada de la vertical la quarta part de la seva longitud entre els suports. 
- Sobrepassaran 1 m l'alçada de la plataforma de desembarcament o pla de suport 

superior. 
- Es immobilitzar la part inferior (o es faran servir tacs de goma) i es lligaran 

superiorment a algun punt sòlid. 
- Les escales de mà per a treballs puntuals a 3,5m del terra s'utilitzés un sistema 

anticaiguda addicional. 
- Les escales de més de 5 m queden prohibides seu ús. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 

 
 

ES15.3. Eslingues 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caiguda de material. 
- Ruptura. 
- Caiguda de material mal eslingat. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Fer servir preferentment eslingues de niló homologades en lloc de cables. 
- No utilitzar com a ganxo filferro o ferro doblegat en forma de S ni acer cimentat (tipus 

RIA corrugat). 
- Els cables i eslingues han de ser adequats a la càrrega a suportar, i en cada un hi ha 

de figurar la càrrega de treball i l'etiqueta d'homologació (veure plànols). 
- Evitar duplicitats o cants vius que puguin deteriorar el cable o tallar l'eslinga de niló 

(contra formigó, acer, etc.). 
- Triar els cables o eslingues prou llargs perquè l'angle format pels ramals no 

sobrepassi els 90º. 
- Utilitzar balancins per elevar càrregues de més de 6 m de llarg i així centrar les 

càrregues. 
- No sotmetre un cable nou o eslinga a la seva càrrega màxima de cop. 
- Els cables i eslingues s'emmagatzemaran en cobert, en lloc sec i ben ventilat, i mai 

tirats per terra. Evitar que entre terra o sorra entre els cordons. 
- Rebutjar i destruir els cables que estiguin en mal estat, allargament anormal, fils 

trencats, coques, òxids, etc. 
- Rebutjar i destruir les eslingues de niló que no tinguin marcada la càrrega de treball 

o estiguin molt desgastades per l'ús, tallades, etc. 
- Penjar sempre les càrregues si no s'usa balancí, i en particular amb cable d'acer i 

xapes corbes. 
- Les eslingues tindran una etiqueta d'identificació de càrrega màxima permesa. 
- Eliminar les eslingues si s'observen deterioraments importants com ara talls, doblecs 

o estrips. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 

 
 

ES15.4. Puntals 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caiguda des d'altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 
- Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 
- Atrapament de dits (extensió i retracció). 
- Caiguda d'elements conformadors del puntal sobre els peus. 
- Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 
- Trencament del puntal per mal estat (corrosió interna i / o externa). 
- Lliscament del puntal per falta de falcament o d’enclavat. 
- Desplom d'encofrats per causa de la disposició de puntals. 

 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Els puntals s'apilen ordenadament per capes horitzontals d'un únic puntal en alçada i 
fons el que desitgi, amb l'única excepció que cada capa es disposi de forma 
perpendicular a la immediata inferior. 

- L'estabilitat de les torretes d'apilament de puntals, s'assegurarà mitjançant la clava 
de "peus drets" de limitació lateral. 

- Es prohibeix expressament després del desencofrat l'amuntegament irregular dels 
puntals. 

- Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets uniformes sobre 
bats, per evitar vessaments innecessaris, o bé, en paquets fleixats pels extrems; el 
conjunt, se suspendrà mitjançant aparell d'eslingues del ganxo de la grua torre. Es 
prohibeix expressament en aquesta obra, la càrrega a espatlla de més de dos 
puntals per un sol home en prevenció de sobreesforços. 

- Els puntals de tipus telescopi es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i 
mordasses instal·lades en posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció 
dels puntals. 

- Els taulons dorments de suport dels puntals que han de treballar inclinats amb 
respecte a la vertical seran els que s'encunyessin. Els puntals, sempre donaran 
suport de forma perpendicular a la cara del tauler. 

- Els puntals es clavaran al dorment i a la sopanda, per aconseguir una major 
estabilitat. 

  



Document: ESS General.doc 
Data: Maig, 2016 
Revisió: 1 
Pàgina: 85 de 107 

 

 

 OR Ingeniería S.L. 
Providència, 75 Baixos 2ª 
08024 – Barcelona 
www.or-ingenieria.com 
info@or-ingenieria.com  

 

- El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 
uniformement repartit. Es prohibeix expressament en aquesta obra les 
sobrecàrregues puntuals. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS PER A L'ÚS DE PUNTALS DE FUSTA. 
 

- S'utilitzaran per a ús de petites dimensions, inferiors a 1,20 m. 
- Seran d'una sola peça, en fusta sana, preferiblement sense nusos i seca. 
- Estaran descortezados per tal de poder veure l'estat real del roll. 
- Tindran la longitud exacta per a la fitació en el qual se'ls instal·li. 
- S'encunyessin, amb doble falca de fusta superposada a la base clavant entre si. 
- Preferiblement no es faran servir disposats per rebre sol·licitacions a flexió.- Tot 

puntal esquerdat es rebutjarà per a l'ús de transmissió de càrregues. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS PER A L'ÚS DE PUNTALS METÀL·LICS. 
 

- Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 
- Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d'esforços innecessaris. 
- No tindran deformacions en el fust (bonys o torçades). 
- Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per al suport i clavaó. Quan la 

superfície a apuntalar, estigui a una alçada superior a 5,50 m, s'hauran d'utilitzar 
cintres, prohibint la construcció de contrandamis (entroncament de puntals, amb 
peça de fusta intermèdia). 

- No s'han de sotmetre als puntals a sol·licitacions horitzontals, llevat que es disposin 
unint entre si amb tubs i grapes, és a dir, que es arriostren horitzontalment. 

- Quan el puntal, no disposi del passador, aquest no ha de ser substituït per rodons 
que sobresurten prou per crear riscos de cops al cap amb objectes punxants. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 

 
 

ES15.5. Consoles o plataformes de treball 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Caiguda a diferent nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caiguda d'objectes 
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MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR 
 

- L'accés a les plataformes es realitzarà amb una escala de mà que estarà situat en 
un dels laterals de la consola i estarà subjecte perquè no hi hagi moviments 
imprevistos. 

- Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60cm, comptaran amb les 
baranes reglamentàries, barra intermèdia i sòcol en tot el seu perímetre. 

- Seran muntades segons les especificacions del fabricant. 
- Si les plataformes estan formades per taulons de fusta aquests seran d'un gruix 

mínim de 7 cm i estaran units entre si per sota i no presentaren desnivells. 
- Es netejarà immediatament qualsevol vessament de qualsevol producte que pugui 

produir relliscades. 
- L'àrea de treball es mantindrà lliure d'obstacles ja que poden donar-se caigudes i per 

que podrien caure a nivells inferiors. 
- Abans d'accedir a les plataformes s'assegurarà la correcta col·locació i estabilitat de 

les mateixes. 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Roba de treball 

 
 

ES15.6. Encofrats metàl·lics i de fusta 
 
RISCOS DE L'ACTIVITAT. 
 

- Despreniments per mal apilat de l'encofrat. 
- Cops a les mans durant la clavaó. 
- Caiguda dels encofradors al buit. 
- Bolcades dels paquets (taulons, taulers, puntals, corretges, suports), durant les 

maniobres d'hissat. 
- Caiguda del material al buit durant les operacions de desencofrat. 
- Caiguda de persones al caminar o treballar sobre els fondillos d'encofrat. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Talls a l'utilitzar les serres de mà (o les planejadores). 
- Talls a l'utilitzar la serra circular de taula. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 
- Sobre esforços per postures inadequades. 
- Cops en general per objectes. 
- Dermatosis per contactes amb el ciment. 
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- Els derivats del treball en condicions meteorològiques extremes (fred, calor o humitat 
intensos). 

- Els derivats de treballs sobre superfícies mullades. 
 
MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR. 
 

- Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura 
(mitjançant la instal·lació o rectificació de les xarxes o instal·lació de baranes, si 
existís. 

- Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant 
les operacions d'hissat de taulons, puntals i ferralla. 

- L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través de les escales de 
mà reglamentàries. 

- S'instal·laran llistons sobre els fons de fusta de les lloses d'escala, per permetre un 
més segur trànsit en aquesta fase. 

- S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquelles lloses horitzontals, per 
impedir la caiguda al buit de les persones. 

- Es tindrà cura de l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 
- Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran. 
- Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc 

conegut per al seu posterior retirada. 
- Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, 

que s'apilarà, en lloc conegut per al seu posterior retirada. 
- El personal que utilitza les màquines-eina comptarà amb autorització escrita de la 

Direcció de l'Obra. 
- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se 

sempre des del costat del qual no pot desprendre la fusta, és a dir, des del ja 
desencofrat. 

- Els recipients per a productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per a la 
seva utilització o eliminació; en el primer cas, apilats per a la seva utilització en una 
altra zona i en el segon, per la seva retirada de l'obra. Una vegada concloses 
aquestes tasques, es escombrarà la resta de petits enderrocs de la zona. 

- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si es fan fogates s'efectuaran a 
l'interior de recipients metàl·lics aïllats dels encofrats (sobre "carambucos" o similar, 
per exemple). 

- El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser "fuster encofrador" amb 
experiència. 

- Abans de l'abocament del formigó el capatàs, Encarregat o el Vigilant de Seguretat, 
comprovarà en companyia del tècnic qualificat, la bona estabilitat del conjunt. 

 
PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc de polietilè 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Calçat per a conducció 
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- Roba de treball 
 
 

ES16. NORMES SOBRE MANEIG DE MATERIALS 
 
S'indiquen a continuació algunes normes sobre el maneig de materials de forma manual: 
 

- Proporcionar als treballadors una formació i informació adequada sobre la forma 
correcta de manipular les càrregues i sobre els riscos que corren de no fer-ho de 
aquesta forma. 

- Com a norma general no s'han de transportar o manipular càrregues per una sola 
persona, de més de 25 kg; o quan la seva voluminositat és tal que és difícil la seva 
subjecció o transport. Aquesta càrrega s'ha de reduir quan l'adherència no és bo. 

- Quan se superin aquests valors de pes, s'hauran de prendre mesures preventives de 
manera que, el treballador no manipuli les càrregues, o que aconsegueixin que el 
pes manipulat sigui menor, recomanant les següents: 

- Ús d'ajudes mecàniques 
- Aixecament de la càrrega entre diverses persones 
- Reducció dels pesos 
- Quan s'hagin de emmagatzemar càrregues en altura, és convenient que les pesades 

s'apilin a la part més favorable per al seu maneig, que són les intermèdies, entre 
l'altura dels malucs i la de les espatlles, deixant les zones superiors i inferiors per els 
objectes menys pesants. 

- En tasques continuades de manipulació i transport de càrregues, ús de cinturons 
antilumbago, i és convenient que es realitzin pauses o períodes de recuperació. 

- Com a norma general és preferible manipular les càrregues prop del cos, a l'altura 
compresa entre l'altura dels colzes i els artells, per disminuir la tensió a la zona 
lumbar. 

- Per aixecar càrregues, s'han de seguir les següents recomanacions: 
- Es flexionaran les cames, mantenint la columna vertebral recta. 
- Separar els peus per mantenir una postura estable i equilibrada per a l'aixecament, 

col·locant un peu més avançat que un altre. 
- No girar el tronc ni adoptar postures forçades. 
- Subjectar fermament la càrrega emprant ambdues mans i enganxar-la al cos. 
- Aixecar-se suaument per extensió de les cames, mantenint l'esquena dreta. No 

donar estrebades a la càrrega ni moure-la de forma ràpida o brusca. 
- En postura asseguda la manipulació de càrregues ha de quedar reduïdes a pesos 

inferiors a 5 Kg. 
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ES17. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 

ES17.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
 
RISCOS MÉS COMUNS. 
 

- Electrocució 
- Talls per maneig d'eines 
- Contactes directes i indirectes 
- Cops 
- Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega (abús o 

incorrecte càlcul de la instal·lació) 
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció 
- Mal comportament de les preses de terra 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES. 
 

- Els quadres elèctrics d'obra seran instal·lats per l'Empresa Constructora d'acord amb 
el Reglament Electrònic de Baixa Tensió, amb proteccions diferencials i posades a 
terra. 

- Els quadres instal·lats treballaran a tensió de seguretat de 24 V a causa de les 
condicions d'humitat de l'obra. 

- Els relés per força han de ser de 0,3A. de sensibilitat i hauran d'estar forçosament 
connectats a presa de terres de resistència no superior a 37 Ohms. 

- Els interruptors diferencials per a l'enllumenat seran de 0.03 A. de sensibilitat i es 
connectaran a ells tota la instal·lació d'enllumenat, així com les eines elèctriques 
portàtils. 

- Als relés per força, han d'estar connectades totes les màquines grans d'obra, tenint 
en compte que ha d'arribar a cadascuna d'elles la presa de terra de quadre sinó 
tenen una pròpia. 

- Tots els borns de la maquinària i quadres elèctrics que estiguin en tensió o siguin 
susceptibles d'estar-ho, han d'estar protegits amb carcasses de material aïllant. 

- És aconsellable, que els materials elèctrics per obra, siguin armats o blindats, ja que 
generalment corren riscos de rebre cops i aixafaments. Els cables d'alimentació a 
equips mòbils tindran cobertes protectores de material resistent a l'abrasió. 

- La conducció elèctrica ha d'estar protegida del pas de màquines i persones, en 
previsió de deteriorament de la coberta aïllant dels cables, mitjançant estesa aèria o 
encastament. 

- Queda prohibida la utilització directa de les puntes dels conductors, com clavilles de 
presa de corrent, emprant per a això aparellatge elèctric degudament aïllat. 

- Es disposarà en obra de recanvis dels quadres, en nombre suficient perquè en tot 
moment pugui acoblar-se o substituir-se en les màquines i elements que no 
tinguessin ells o fossin de diferents característiques. 
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- Per evitar grans esteses provisionals de cables, amb el consegüent desordre, en 
convenient la confecció de quadres secundaris, amb les seves corresponents 
clavilles per al repartiment del corrent. 

- Tots els cables hauran de quedar sense tensió a donar per finalitzat el treball. 
- Es revisarà periòdicament l'estat de la instal·lació i l'aïllament de cada aparell, i amb 

freqüència l'estat físic de les cobertes de tots els conductors, les seves connexions i 
empalmaments. 

- Els portalàmpades han de ser de material aïllant, de manera que no puguin 
transmetre corrent per contactes amb altres elements de l'obra, i estaran aïllats dels 
contactes que poguessin produir-los en el muntatge i desmuntatge de les llums. 

- Abans d'accionar un interruptor, s'estarà segur que correspon a la màquina que 
interessa i que al costat d'ella no hi ha ningú inadvertit. 

- Fer sempre la desconnexió de màquines elèctriques per mitjà de l'interruptor 
corresponent, mai a l'endoll, i no desendollar mai estirant el cable. 

- Tenir cura que els cables no es deteriorin a l'estar sobre arestes o ser trepitjats o 
impactats. 

- No es realitzaran reparacions elèctriques provisionals. De ser necessàries s'avisarà 
persones autoritzades per a això. 

- És important disposar d'un extintor adequat als voltants del quadre elèctric de l'obra. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

- Casc en llocs on hi hagi càrregues o elements suspesos. 
- Guants dielèctrics. 
- Calçat aïllant. 

 
PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

- Preses de terra. 
- Disjuntors. 
- Magnetotèrmics. 
- Portàtils aïllats. 
- Comprovador de tensió. 

 
 

ES17.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
 
Per part del Contractista Principal i si així resulta necessari, es realitzaran les gestions 
oportunes davant la companyia subministradora d'aigua, perquè s'instal·li una derivació des 
de canonada general al punt on s'hagi de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra. 
 
La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ràcords de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat d'acord a les Normes 
Bàsiques de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, sempre garantint una 
total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.  
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ES17.3. Instal·lació de sanejament 
 
En cas de no disposar de possibilitat de connexió a la xarxa municipal de sanejament, el 
Contractista Principal haurà de subministrar sanitaris químics en nombre suficient d'acord al 
nombre de treballadors de l'obra. 
 
 

ES18. ZONA D’ACOPIS 
 
Els aplecs a l'obra es van situar en punts intermedis dels ramals i en llocs que no 
impossibilitin el pas de persones o vehicles, aquests estaran en recintes tancats per tanca 
de 2 m i senyalitzats amb perill càrregues en suspensió. 
 
Els aplecs estaran correctament organitzats, els materials d'una banda i la deixalleria per un 
altre. Només s'accedirà a la zona d'aplecs a recollir material per a l'obra o per apilar altres 
materials. 
 
Dins de la zona d'apilaments hi haurà un punt net on es gestions tots els residus o runes 
generats en l'obra. 
 
Es seguiran les mesures preventives següents: 
 

- El material pesat serà retirat del aplec per un mínim de dos homes, per evitar el risc 
de sobreesforç, o talls o cops per desequilibri. 

- Es emmagatzemarà cada material en recipients adequats segons la naturalesa dels 
mateixos. Les substàncies perilloses compliran la legislació vigent. 

- Està prohibit barrejar substàncies combustibles i comburents en el mateix recinte. 
- El correcte emmagatzematge de materials, evitarà en gran mesura els possibles 

despreniments, esllavissades o caigudes. Distingirem entre: 
 

a) Emmagatzematge d'objectes sense embalar: 
 

Materials lineals rígids: Han d'emmagatzemar degudament subjectes amb suports. 
L'alçada màxima d'apilament ha de ser de 6 metres, accedint a la mateixa mitjançant 
accessos mecànics, mai a través dels elements apilats. Els tubs o elements de forma 
arrodonida en general, s'han d'apilar en capes separades mitjançant suports 
intermedis. 
 
Sacs: S'han de disposar en capes transversals, amb la boca del sac mirant cap a 
l'interior de la pila. Si l'alçada d'emmagatzematge arriba a 1,5 m s'haurà esglaonar i 
cada 0,5 m s'hauria de reduir el gruix en una pila de sacs. L'embolcall del conjunt de 
sacs mitjançant una làmina de plàstic retràctil, contribueix notablement a millorar 
l'estabilitat de l'apilament. 

  



Document: ESS General.doc 
Data: Maig, 2016 
Revisió: 1 
Pàgina: 92 de 107 

 

 

 OR Ingeniería S.L. 
Providència, 75 Baixos 2ª 
08024 – Barcelona 
www.or-ingenieria.com 
info@or-ingenieria.com  

 

Materials rígids no lineals: Preferiblement aquest tipus d'emmagatzematge es 
realitzarà en prestatgeries, si es disposa de mitjans adequats per a accedir-hi. A les 
prestatgeries es col·locaran els elements més pesats a la part inferior. Les 
prestatgeries hauran d'estar perfectament assegurades amb subjecció a elements 
estructurals. Els bidons no s'han d'apilar uns sobre els altres, excepte que es 
manegen amb elements mecànics especials, i en aquest cas, interposant elements 
metàl·lics o palets entre ells. 

 
b) Emmagatzematge d'objectes embalats: 

 
L'alçada màxima de la càrrega no ha de ser superior a 1,5 metres i la seva càrrega 
màxima conjunta no ha de superar els 700 kg. Per evitar la caiguda de la càrrega, 
aquesta haurà de subjectar-se amb fleixos d'acer o similars. 

 
 

ES19. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 
Les obres seran necessàries les següents instal·lacions d'higiene i benestar que se situaran 
en una zona intermèdia de l'obra perquè sigui de fàcil accés a tots els operaris. 
 
La superfície mínima comuna de vestidors i lavabos serà, almenys, de dos metres quadrats 
per a cada operari i l'alçada mínima serà de 2,30 metres. 
 
El vestuari estarà proveït de bancs o seients i taquilles individuals, amb clau, per a guardar 
la roba i el calçat. 
 
Els lavabos disposaran d'un lavabo amb aigua corrent, proveïts de sabó per cada deu 
empleats o fracció d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades. 
 
Es dotaran els lavabos d'assecadors d'aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest 
últim cas, recipients adequats per a dipositar les usades. 
 
Hi ha d'haver excusats amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. Existint 
almenys, un vàter per cada vint homes o fracció d'aquesta xifra. Els vàters no tindran 
comunicació directa amb menjador i amb vestuari. Les dimensions mínimes de les cabines 
seran de 1x1,20 m de superfície i 2,30 m d'alçada. 
 
Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de 
tancament interior i d'una perxa. 
 
Els inodors i urinaris s'instal·laran i conservaran en les degudes condicions de desinfecció, 
desodorització i supressió d'emanacions. 
 
S'instal·larà una dutxa d'aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció d'aquesta 
xifra. 
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Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades de 
tancament interior i les seves corresponents penjadors de roba. 
 
El contractista instal·lar com a mínim una dutxa amb aigua calenta per cada deu operaris 
que treballin. 
 
Els sòls, parets i sostres dels vàters, dutxes, sala de bany i vestidor seran continus, llisos i 
impermeables, realitzats amb materials sintètics preferibles en tons clars, i aquests 
materials permetran el rentat amb líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència 
necessària. 
 
Tots els elements, com ara aixetes, desguassos i carxofes de dutxes, estaran sempre en 
perfecte estat de funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 
 
Anàlogament, els pisos, parets i sostres del menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil 
neteja, tindrà una il·luminació, ventilació i temperatura adequades, i l'alçada mínima de 
sostre serà de 2.60 metres. 
 
Els vestuaris, dutxes i menjador disposaran de calefacció. 
 
Es disposarà d'una pica amb aigua potable per a la neteja d'utensilis. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, escalfa menjars i un recipient de 
tancament hermètic per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions demanades, es disposarà 
d'un treballador amb la dedicació necessària. 
 
Com es tracta d'una obra lineal en els ramals hi haurà un lavabo químic a peu de tall que 
s'anirà desplaçant a mesura que avanci l'obra. 
 
Si el subministrament d'aigua potable per al personal no es pren de la xarxa de distribució, 
sinó de fonts, pous, etc., en aquest últim cas haurà de vigilar la seva potabilitat. En cas 
necessari s'instal·laran aparells per a la seva cloració. 
 
 

ES20. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les 
directrius del Decret 201/1994, de 26 de juliol, i del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que s'han de considerar tant en la fase de projecte com en 
la d'execució material de l'obra y7o enderroc o deconstrucció. 
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El Contractista ha d'avaluar en el seu Pla de Seguretat i Salut el volum i les característiques 
dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes 
per dipositar els residus de construcció. 
 
En tots els casos, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el Contractista els 
costos que això comporti. 
 
 

ES21. TRACTAMENT DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
En el cas de disposar de substàncies perilloses en el desenvolupament de les obres, el 
Contractista és responsable d'assegurar la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats en l'obra que puguin generar, potencialment, 
malalties o patologies professionals a els treballadors i / o tercers exposats al seu contacte i 
/ o manipulació. 
 
El Pla de Seguretat i Salut del Contractista comprendrà, si escau, la identificació, 
quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics dels materials i / o substàncies perilloses, de manera que es facin compatibles 
amb les possibilitats d'adaptació dels treballadors y/o tercers aliens exposats. 
 
A l'efecte d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establiran segons correspongui 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d'agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden 
estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a una jornada de 8 h / dia i 40 h / setmana. 
 
 

ES21.1. Manipulació 
 
En funció de l'agent contaminant, del seu valor TLV, dels nivells d'exposició i de les 
possibles vies d'entrada en l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla 
de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i per al personal exposat. De forma singular, 
s'hauran de considerar d'aquesta manera substàncies com: 
 

- Amiant. 
- Plom, Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
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- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d'oxigen respirable.- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 

 
 

ES21.2. Delimitació i condicionament de les zones d’apilament 
 
Les substàncies i / o preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L'etiqueta ha de contenir: 
 

- Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o, si no nomenclatura 
de la IUPAC. Si es tracta d'un preparat, la denominació o nom comercial. 

- Nom comú, si escau. 
- Concentració de la substància, si escau. Si es tracta d'un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
- Nom, adreça i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill d'acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics d'acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència d'acord amb la legislació vigent. 
- El nombre CEE si disposa. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, importador o distribuïdor, han de facilitar al Contractista destinatari la fitxa de 
seguretat del material i / o la substància perills, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i / 
o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables. 
 

o Emmagatzematge de lloc ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

o Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
o El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d'apilament. 
 

- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció. 
 

o Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i es disposarà de 
ventilació eficaç. 

o Es manipularan amb equips de protecció individual adequats que assegurin 
l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell.  
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- Corrosius, irritants i sensibilitzants. 
 

o Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
o Es manipularan amb equips de protecció individual adequats, especialment 

guants, ulleres i màscara de respiració, que assegurin l'estanquitat de 
l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 
respiratòries. 

 
 

ES22. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Farmacioles: 
 
Es disposarà d'una farmaciola a la Caseta d'Obra, contenint el material bàsic per a primers 
auxilis, a més de farmacioles de tall en aquells treballs que es realitzin en zones allunyades 
d'aquell, així com en els cotxes dels encarregats. Les farmacioles es revisaran 
mensualment reposant immediatament el material consumit. 
 
Assistència a accidentats: 
 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'haurà de traslladar als 
accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. En el Pla de Seguretat s'establiran els 
centres assistencials adscrits. 
 
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, una llista amb telèfons i adreces 
dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid 
transport dels possibles accidentats als Centres d'Assistència. 
 
En el cas d'accidents s'atendrà al accidentat en la major brevetat possible en obra en un 
local habilitat a aquest efecte, on es trobi la farmaciola, i si cal es traslladés a l'hospital més 
proper. 
 
A continuació s'emplenés el comunicat d'accident que comptés amb les següents dades: 
 

- Identificació de l'obra. 
- Hora, Dia, mes, any de l'accident. 
- Nom de l'accidentat. 
- Categoria i ofici de l'accidentat. 
- Lloc en què es va produir l'accident. 
- Causes de l'accident. 
- Importància de l'accident (lleu, greu, molt greu o mortal). 
- Possible especificació sobre errades humanes. 
- Testimonis de l'accident. 
- Lloc de trasllat per a l'hospital. 
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Com a complement d'aquest part l'empresa responsable del treballador accidentat emetrà 
un informe del que ha passat i les possibles mesures que prenguessin per evitar-ho. Aquest 
informe serà lliurat al contractista de l'obra i l'enviés al coordinador de seguretat en fase 
d'obra i en el seu defecte a la direcció d'obra. 
 
En cas d'accident s'informés de manera immediata al coordinador de seguretat i salut ia la 
direcció d'obra. 
 
Reconeixement mèdic: 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, tant personal propi com subcontractat, 
haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que es repetirà en el període d'un 
cop l'any, de manera que es demostri si són aptes o no per les funcions que van a ocupar. 
 
 

ES23. APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE LA ACCIÓ PREVENTIVA 
 
Segons l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals i l'article 10 del Reial Decret 
1.627 / 1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció, el contractista adjudicatari de la obra descriurà en el pla 
de seguretat i salut de l'obra un apartat en el qual s'indiqui expressament que es va a 
garantir l'aplicació dels principis de l'acció preventiva durant les següents tasques o 
activitats: 
 

- Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans – auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

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

- 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. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzat 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra. 
 
 

ES24. FORMACIÓ 
 
De conformitat amb l'article 10 de la Llei 32/2006, tot el personal tant propi com 
subcontractat, ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 
d'emprar, a més el contractista s'assegura que els treballadors han entès aquestes 
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explicacions. Es completaran les xerrades amb cartells informatius i senyals que recordin 
l'obligació d'observar les Normes de Seguretat. 
 
Sense perjudici de l'obligació legal l'empresari ha de garantir la formació segons el conveni 
de la construcció, aquesta formació serà impartida i certificada per l'Associació de la 
Construcció o per una empresa acreditada per ella i amb una durada en el seu primer nivell 
de 8 hores, el segon cicle de 20 hores. 
 
Com a mínim un responsable de l'obra hauria de disposar d'un curset de socorrisme i 
primers auxilis. 
 
 

ES25. INFORMACIÓ 
 
En el moment del seu ingrés en l'obra, tot el personal ha de rebre unes instruccions 
informatives adequades sobre el treball a realitzar, els riscos que pugui comportar el mateix 
i les proteccions col·lectives i personals previstes. 
 
Es lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut un justificant acreditatiu, per cada operari, del 
compliment d'aquest requisit. 
 
El contingut mínim de formació i informació contemplés els següents temes: 
 

- Pla de seguretat. 
- Factors tècnics i humans. 
- Elecció adequada del mètode de treball. 
- Proteccions col·lectives. 
- Proteccions individuals. 
- Socorrisme i primers auxilis. 
- Organització de la seguretat i salut en l'obra. 
- Obligacions i drets. 

 
Aquestes sessions de formació es realitzen en jornada de treball i impartides per personal 
qualificat. 
 
El contractista garantís que els treballadors de les empreses subcontractades han rebut les 
instruccions pertinents. 
 
Les instruccions seran clares, concises i intel·ligibles i es proporcionaran de forma escrita o 
verbal segons el treball i els operaris de què es tracti. 
 
 

ES26. APLICACIÓ DE LA LLEI DE SUBCONTRACTACIÓ 
 
El RD.1109 / 2007 sobre la llei de subcontractació exigeix que en obra hi hagi un llibre de 
subcontractació habilitat per l'autoritat laboral de la regió a la qual pertany l'obra. En aquest 
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llibre s'anotés totes les subcontractes i treballadors autònoms que hi ha a obra per ordre 
d'entrada a la mateixa, així com els canvis que hi pugui haver del coordinador de seguretat i 
salut en fase d'execució d'obra. 
 
Cada anotació realitzada en el llibre serà comunicada al coordinador de seguretat i salut de 
l'obra. 
 
Segons aquest Reial Decret les subcontractes només poden subcontractar fins a nivell 3, 
els treballadors autònoms no poden subcontractar i la mà d'obra no es pot subcontractar. 
 
Es pot donar el cas d'una execució especial que requereixi un nivell 4 de subcontractació, 
per a això el contractista elaborarà un informe donant les explicacions necessàries del 
perquè d'aquesta subcontractació remetent la direcció d'obra, aquesta decidirà si es 
subcontracta o no. 
 
D'altra banda totes les empreses que realitzen treballs en obres de construcció hauran 
d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades, amb caràcter previ al inici dels 
treballs. 
 
El contractista realitzi la comunicació de l'obertura del centre de treball abans del 
començament de l'obra. 
 
 

ES27. APLICACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 
 
El contractista adjudicatari de l'obra elaborés un Pla d'Emergència i Evacuació davant de 
situacions de risc (foc, accidents, etc.). 
 
Els continguts mínims han de ser: 
 

- Definició de les possibles emergències que es poden presentar 
- Mesures a adoptar durant les situacions de risc. 
- Desenvolupament del procés d'emergència i evacuació. 
- Organigrama de recursos existents i funcions de cada un. 

 
 

Barcelona, 24 de març de 2016. 
 
 

EL TITULAR      EL FACULTATIU 
Jordi Oste Díaz 

Enginyer Tècnic Industrial 
 
 
 
 
 

Col·legiat número 20.630 
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DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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DG1. ÍNDEX DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DG1.1. Situació 

DG1.2. Planta de les obres 

DG1.3. Equip de protecció individual (1) 

DG1.4. Equip de protecció individual (2) 

DG1.5. Proteccions col·lectives (1) 

DG1.6. Proteccions col·lectives (2) 

DG1.7. Maquinaria (1) 

DG1.8. Maquinaria (2) 

DG1.9. Senyalització (1) 

DG1.10. Senyalització (2) 

DG.1.11. Primers auxilis (1) 

DG1.12. Primers auxilis (2) 
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PC. PLEC DE CONDICIONS 
 
 

PC1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
Especialment, són d'obligat compliment totes les disposicions contingudes en els següents 
textos legals: 
 

- LLEI 31/1995, de 8 de novembre, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
(Transposició de la Directiva de la Comunitat Econòmica Europea 89/391 / CEE, 
coneguda com "Directiva Marc"). A partir de la seva entrada en vigor, queden 
derogades totes les disposicions que s'oposin a aquesta Llei. 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis 
de Prevenció i la seva modificació pel Reial Decret 780/98. 

- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'Estatut dels Treballadors. 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre "disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball". 

- Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre "disposicions mínimes en seguretat i 
salut, relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dors lumbars, per als treballadors". 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre "la protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball". 
Modificat pel R.D. 349/2003 de 21 de Març. S'ha modificat per R.D. 1124/2000 de 16 
de Juny. 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre "disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual". 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre "disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball". Modificat pel R.D. 
2177/2004 de 12 de Novembre. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre "disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció". 

- Reial Decret 1407/1992, de 20 de Novembre, pel qual es regula les condicions per a 
la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. 

- Reial Decret 614/01, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. 

- Ordre TAS / 2926/2002, de 19 de novembre de 2002, per la qual s'estableixen nous 
models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva 
transmissió per procediment electrònic. 

- Resolució de 26 de novembre de 2002, de la Subsecretaria, per la qual es regula la 
utilització del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delta) que 
possibilita la transmissió per procediment electrònic dels nous models per a la 
notificació d'accidents de treball , aprovats per l'Ordre TAS / 2926/2002, de 19 de 
novembre. 
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- Reial Decret 2177/04, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

- Reial Decret 842/02, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- 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. 

- Reial Decret 171/04 pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials. 

- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

- Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, 
i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

- Llei 32/06, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

- Reial Decret 1109-1107, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació, al sector de la construcció. 

- Reial Decret 597/2007, de 4 de maig, sobre publicació de les sancions per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Reial Decret 306/2007, pel qual s'actualitzen les quanties de les sancions establertes 
en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat el 
Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 

- Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines. 

- Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva 
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

- Resolució de 18 de març de 2009, de la Direcció general de Treball, per la qual es 
registra i publica diversos acords de desenvolupament i modificació del IV Conveni 
col·lectiu general del sector de la construcció. 

- Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 
1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a 
vibracions mecàniques. 

- Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/97, 
Reial Decret 1.109 / 07 i Reial Decret 1.627 / 97. 

- Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1.109 / 
07 de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

- Normativa Tècnica de Prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball. NTP 006: Radiacions en soldadura. Guia per a la selecció d'oculars filtrants. 

- Normativa Tècnica de Prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball. NTP 007: Soldadura. Prevenció de Riscos Higiènics. 
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- Normativa Tècnica de Prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball. NTP 770: Riscos radiològics de l'ús d'elèctrodes de tungstè toriados en la 
soldadura d'arc (TIG) 

- Normativa Tècnica de Prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball. NTP 495: Soldadura oxiacetilènica i oxitall: normes de seguretat. 

- Normativa Tècnica de Prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball. NTP 494: Soldadura elèctrica a l'arc: normes de seguretat. 

- Normativa Tècnica de Prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball. NTP 132: Vàlvules antiretorn de flama 

- Norma UNE-EN 1598: 1998. Higiene i seguretat en la soldadura i processos afins. 
Cortines, lames i pantalles transparents per a processos de soldadura per arc. 

- Norma UNE-EN ISO 10.882-1: 2001. Seguretat i higiene en la soldadura i processos 
afins. Mostreig de partícules en suspensió i gasos a la zona de respiració de 
l'operari. Part 1: Mostreig de partícules en suspensió. (ISO 10.882-1: 2001). 

- Norma UNE-EN ISO 10.882-2: 2001. Seguretat i higiene en la soldadura i processos 
afins. Mostreig de partícules en suspensió i de gasos a la zona de respiració de 
l'operari. Part 2: Mostreig de gasos. (ISO 10.882-2: 2000). 

- Norma UNE-EN 1598 / A1: 2002. Higiene i seguretat en la soldadura i processos 
afins. Cortines, lames i pantalles transparents per a processos de soldadura per arc. 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
- Conveni General del Sector de la Construcció. 

 
 

PC2.  CARACTERÍSTIQUES, ÚS I CONSERVACIÓ DE MÀQUINES, 
ÚTILS I EINES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS 

 
 

PC2.1. Característiques, ús i conservació de màquines 
 
Tota la maquinària haurà el marcatge CE i complir el que indica el Reial Decret 1.215 / 1997 
de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball, així com la resta de normatives 
d'aplicació. 
 
 

PC2.2. Característiques, ús i conservació d’útils i eines 
 
Tant en l'ocupació com en la conservació dels estris i eines, l'encarregat d'Obra vetllarà pel 
seu correcte ús i conservació, exigint als treballadors el compliment de les especificacions 
donades pel fabricant. 
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A les eines i útils han d'aplicar les normes generals de caràcter pràctic i de general 
coneixement, vigents segons els criteris generalment admesos. 
 
 

PC2.3. Característiques, ús i conservació d’equips preventius 
 
Dins dels equips preventius, es consideren els dos grups fonamentals: Equips de Protecció 
Individual i Mitjans de Protecció Col·lectiva. 
 
Equips de protecció individual: 
 

- - Tota peça tindrà fixat un període de vida útil, rebutjant al seu terme. 
- - Quan per qualsevol circumstància, treball o mala utilització, una peça de protecció 

individual o equip es deteriori, es reposarà al marge de la durada prevista. 
- - Tot element de protecció individual, s'ajustarà al R.D. 1407-1492, de 20 de 

Novembre, i les seves instruccions complementàries que el desenvolupen. Aquests 
equips tindran el marcat "CE". Així mateix es complirà el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'elecció i utilització pels 
treballadors en el treball. 

- - Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per 
al qual va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al 
moment. 

- - Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

- - L'ús d'una peça o equip de protecció, mai representarà un risc en si mateix. 
- - La distribució dels EPI ha de ser personalitzada, ja que s'han d'ajustar a les 

característiques anatòmiques de cada treballador. Cada usuari ha de ser instruït 
sobre les característiques dels equips que se li lliuren, seguint les indicacions que se 
li han donat al respecte, i ha de ser responsable del seu manteniment i conservació. 

 
Equips de Protecció Col·lectiva: 
 

- - Els equips de protecció col·lectiva estaran en bon estat d'ús i, si no seran nous a 
estrenar. 

- - Els Equips de Protecció col·lectiva estaran a disposició del coordinador de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra per poder comprovar la idoneïtat 
d'aquests. 

- - Els equips de protecció col·lectiva seran prèviament instal·lat a iniciar qualsevol 
treball que requereixi de la seva utilització. Quan s'apreciïn deterioraments o 
anomalies en aquests equips es substituiran immediatament per altres nous o en 
bon estat d'ús. 

- - Els treballs que depenien d'aquestes proteccions col·lectives quedessin paralitzats 
fins que se solucioni el problema. 

- - Si durant el transcurs de les obres fos necessari canviar algun sistema de protecció 
col·lectiva per un altre sistema alternatiu s'advertirà d'aquestes variacions al 
Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. 
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- - Les proteccions col·lectives estan destinades a la protecció dels riscos de tots els 
treballadors i visitants de l'obra, és a dir: treballadors de l'empresa principal, de les 
empreses subcontractistes, treballadors autònoms, treballadors d'empreses de 
subministraments, visites de tècnics de la direcció d'obra o de la Propietat, visites 
d'inspeccions d'organismes oficials o de convidats, etc... 

- - El contractista està obligat al muntatge, manteniment en bon estat i retirada de les 
proteccions col·lectives pels seus mitjans o mitjançant subcontractació. 

- - S'ha de anteposar l'ús de les proteccions col·lectives a les individuals, en 
conseqüència no s'admetrà el canvi d'ús de proteccions col·lectives pel d'equips de 
protecció individual. 

 
 

PC3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS D’HIGIENE I 
BENESTAR 

 
Les instal·lacions de benestar de l'obra s'adaptés pel que fa a elements, dimensions i 
característiques a l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene, i 335 i 337 de l'Ordenança Laboral de la construcció, Vidre i Ceràmica. 
 

PC4. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
Necessàriament s'haurà de complir amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 
31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
 

PC5. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
D'acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el promotor ha de 
designar un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per a 
desenvolupar les funcions recollides en l'article 9 del citat R.D. 
 

PC6. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
D'acord amb el que es disposa al R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, en el seu article 13, 
s'habilitarà un Llibre d'Incidències que s'ha de mantenir sempre a l'obra, que constarà de 
fulles per duplicat i al qual tindran accés la direcció facultativa, els contractistes, els 
subcontractistes i treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents, els representants 
dels treballadors i els tècnics de les administracions públiques competents en seguretat i 
salut.  
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Al centre de treball hi haurà un llibre d'incidències amb fins de control i seguiment de les 
activitats que es realitzen a l'obra en matèria de seguretat i salut. 
 
Les anotacions s'han de notificar al contractista i als subcontractistes o treballadors 
autònoms afectats. 
 
Segons el RD1109 / 2007 sobre la llei de subcontractació, no totes les anotacions seran 
enviades a la inspecció de treball en un termini de 24 hores, sinó només aquelles en què hi 
hagi una paralització parcial o total de l'obra o quan l'anotació sigui reiterativa. 
 
 

Barcelona, 24 de març de 2016. 
 
 

EL TITULAR      EL FACULTATIU 
Jordi Oste Díaz 

Enginyer Tècnic Industrial 
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