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1.- DADES PRELIMINARS. 

1.1.- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT. 

El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta per descriure les tècniques de 

protecció i higiene, així com per avaluar els riscos en la realització de les obres de 

reforma d’ instal·lacions eléctriques del MCFIH, en l’aplicació del R.D.1627/97 del 24 

d’octubre i modificacions. 

1.2.- ANTECEDENTS. 

1.2.1.- Promotor 

Promotor: 

Empresa: MERCADO DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A 

Domicili social: C./ Major, 76, 08040-  Mercabarna 

Teléfon: 93 335 53 00 

Fax: 93 335 29 40  

NIF: A-08210403 

Redactor del projecte: 

Empresa: ESTUDIS I PROJECTES ELÉCTRICS, S.L (EIPE) 

Domicili social: Crta./ de Matadepera, 264, 08226 - Terrassa 

Teléfon: 93 735 33 70 

Correu electrónic: josemanuel.ramos@eipe.cat 

 

1.2.3.- Emplaçament de l’obra 

El MCFIH està distribuït en set edificis situats en: 

Coordenadas ETRS 89 

X= 426010,6 

Y= 4575866,3 
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Emplaçament 

 

 

1.2.4.- Climatologia 

La zona climatològica on està situada la nau a condicionar, és de clima mediterrani, 

que acostuma a tenir hiverns suaus i estius lleugerament calorosos. Des del punt de 

vista prevencionista no presenta major incidència. 

 

1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA. 

 

1.3.1.- Descripció de l’obra. 

- Instal·lació de nou equip de mesura. 

- Instal·lació de nova línia general d'alimentació. 

- Instal·lació d'enllumenat general i d'emergència. 

- Línies d'alimentació d'enllumenat i de força. 

- Unificació de subministraments generals i compactadores de cada edifici 

- Instal·lació de nou quadre general de baixa tensió i adequació de quadre de 
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commutació de grup electrògen i de control d'enllumenat. 

- Desmuntatge d'instal·lacions obsoletes. 

 

1.3.2.- Mà d’obra. 

A l’obra es preveu que en els moments punta hi haurà un nombre màxim de 6 

persones. 

 

1.3.3.- Termini d’execució. 

S’ha previst un termini d’execució d’unes 10 messos a partir de l’acta de replanteig. 

 

2.- TREBALLS PREVIS 

2.1.- SERVEIS AFECTATS. 

En el cas de que hi hagi algun servei afectat dins del perímetre de l’obra o que pugui 

afectar a la seva realització, s’avisarà a la companyia subministradora per tal de que es 

retiri la conducció esmentada. 

 

2.2.- SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L’OBRA. 

El tancament provisional de l’obra es realitzarà de forma provisional amb tanques 

mòbils. Aquest tancament estarà situat al llarg del perímetre de les obres per tal 

d’impedir l’entrada a persones alienes a l’obra. 

 

En un lloc visible de les entrades s’hi col·locaran les següents senyals reglamentaries: 

 

 

ENTRADA I SORTIDA DE PERSONAL 
• Prohibició de pas a tota persona aliena a l’obra. 

• Obligatorietat de l’ús de casc de seguretat. 

• Obligatorietat de l’ús de botes de seguretat 

• Perill indeterminat. 
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Quan s’escaigui es col·locarà qualsevol altra senyalització que en el seu moment es 

consideri necessària. 

 

2.3.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA. 

2.3.1.- Aigua 

Subministrada des de la mateixa industria. Es preveu una connexió provisional. 

 

2.3.2.- Electricitat. 

Subministrada des de la mateixa industria. Es col·locarà un quadre amb presses 

elèctriques necessàries. 

 

2.4.- SERVEIS SANITARIS I COMUNS. 

Són les instal·lacions necessàries per al benestar dels treballadors, i per als treballs 

d'oficina. 

Es preveuen en aquesta obra: 

Casetes d’obra per materials i vestidors.  

Menjador: No es demana, ja que en Mercabarna existeixen els suficients restaurants en 

el polígon per garantir aquest requisit. 

Lavabos: S’utilitzaran els generals del Mercat del Peix. 

 

3.- CONTROL DE LA SEGURETAT A L’OBRA 

Es designarà un Tècnic de Seguretat per part de la propietat, la constructora designarà 

el Recurs Preventiu per a portar a terme el control de la seguretat a l’obra. La seva 

funció serà la de revisar periòdicament que les mesures de seguretat indicades en el 

pla s’estiguin portant a terme. 

Ja que es preveu la realització de diferents treballs, amb la participació de diferents 

industrials, els quals poden actuar simultàniament o no s’ha previst amb caràcter 

general el nomenament d’un recurs preventiu per part del contratista, El qual acceptarà 
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el nomenament i proveït dela formació necessària. 

Amb caràcter particular cada subcontracta definirà el seu propi recurs preventiu el 

cualestarà permanentment en obra. 

En el cas de que s’hagin d’introduir canvis significatius que variïn el contingut del Pla de 

Seguretat, sempre es farà amb l’autorització del coordinador de seguretat en fase 

d’execució. 

El coordinador de seguretat en fase d’execució realitzarà les funcions assignades al RD 

1627/97. 

 

3.1.- Posta en obra de les proteccions col·lectives 

Aquesta haurà de ser realitzada pel personal especialitzat en aquesta activitat dirigit pel 

tècnic de seguretat i revisat pel coordinador en fase d’execució. 

El tècnic de seguretat inspeccionarà diàriament l’estat de conservació de les mesures 

de seguretat, procedint a ordenar la reparació o reposició, segons sigui el cas, de tots 

aquells elements que ho necessitin. 

 

 

3.2.- Control d’utilització de protecció individual. 

De manera permanent, el tècnic de seguretat comprovarà que el personal utilitzi els 

equips de 

protecció individual adequades segons les especificacions del Pla de Seguretat. 

Es portarà un control dels equips de protecció individual lliurats mitjançant un document 

que 

signarà l’operari conforme els ha rebut . 

 

4 .- ASSISTÈNCIA EN CAS D'ACCIDENT 

4.1.- Telèfons d'interès 

Es col·locarà un cartell informatiu amb els telèfons més importants en una zona visible , 
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de fàcil accés dintre de l'obra i un altre en la caseta d'oficines a prop del telèfon. 

EMERGÈNCIES: 112 

(Bombers, Mossos d’Esquadra, etc.) 

URGÈNCIES MÈDIQUES: 061 

CENTRE HOSPITALARI MÉS PROPER: 

A designar al Pla de Seguretat. 

 

4.2 .- Assistència dintre de l'obra 

Es disposarà d'una farmaciola d'armari dotada de tot el necessari per a poder fer unes 

primeres cures en cas d'accident lleu. 

Com a mínim la farmaciola haurà d'estar dotada de : 

Alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, venes de diferents mides, 

esparadrap, tiretes, mercuricrom, vena elàstica, analgèsics, bicarbonat, pomada per 

picadures d'insectes, pomada per cremades, tisores, pinces, i dutxa portàtil per ulls. 

 

4.3.- Actuacions en cas d’accident 

PROTEGIR 

Abans d’actuar, hem de tenir la seguretat de que tant l’accidentat com el socorrista 

estiguin fora de perill. Per exemple, davant un ambient tòxic no atendrem l’accidentat 

sense abans protegir les nostres vies respiratòries, doncs, del contrari ens 

accidentaríem nosaltres també. Igualment abans de socórrer un electrocutat hem de 

tallar la corrent elèctrica. 

 

AVISAR 

A continuació sempre donarem l’avís als serveis sanitaris de l’existència de l’accidentat, 

i per això : 

- Tindrem el full de telèfons d’emergència en un lloc visible. 

- Indicar direcció exacta de l’obra. 
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- Nombre de lesionats. 

- Tipus d’accident. 

- No penjar el telèfon fins que la telefonista de l’hospital pengi primer. 

 

SOCÓRRER 

Procedirem a actuar sobre l’accidentat en espera de l’ambulància, i per això : 

- No moure l’accidentat 

- Comprovar consciència, respiració i pols. 

- No donar medicaments ni aigua. 

- Tapar amb manta. 

- Prémer sobre hemorràgia amb una gasa, afegir les gases. 

- necessàries i mai treure la primera. 

- Tranquil·litzar l’accidentat. 

 

NOTIFICAR 

Tant aviat con li sigui possible comuniqui al seu superior immediat el que ha passat. 

 

4.4.- EXTINCIÓ D’INCENDIS 

L’obra disposarà d’aparells extintors d’una eficàcia de 89 B (6 Kg en pols polivalent o 

ABC) per tal de prevenir els possibles incendis en l’obra, que es poden originar per la 

presencia de materials inflamables habituals a l’obra. 

Els extintors estaran en llocs coneguts i accessibles per a tots els operaris i podran 

ésser transportats a llocs d’obra, on es prevegi, momentàniament un perill d’incendis. 

Seran revisats anualment, per una empresa especialitzada en el tema. 
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5.- PLA DE SENYALITZACIÓ 

Amb la intenció de millorar l’eficàcia de la prevenció, es fa ús d’una informació visual 

dels riscos que els treballadors es poden trobar en una obra, i de les proteccions més 

adients en cada cas. 

La informació es fa mitjançant la senyalització, que quedarà representada en els 

plànols de la documentació gràfica d’aquest pla. 

Aquesta no és un sistema de protecció, sinó una ajuda per que l’operari sigui conscient 

del perill que hi ha i de com prevenir-lo. 

Tindrà un ús general en tota l’obra. Es col·locaran tres tipus de senyals: 

- Senyals de prohibició. 

- Senyals d’obligació. 

- Senyals d’advertiment. 

 

6.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS. 

Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent l’enllaç de la zona d’obres amb el 

carrer, adaptant-se les mesures de seguretat que cadascun dels casos pugui requerir. 

Es senyalitzaran els accessos naturals de l’obra prohibint el pas a tota persona o 

vehicle aliè a la mateixa, i es col·locaran en el seu cas les tanques necessàries. 

Es tindrà en compte principalment: 

- La circulació de maquinària propera a l’obra 

- La circulació dels vehicles propers a l’obra 

- La interferència de treballs de l’obra en zones de pas de vianants. 

- La presència de material d’apilament en zona pública. 

 

7.- APLICACIÓ DE LA SEGURETAT EN LES FASES DE L’OBR A 

 

ÍNDEX DE FASES 
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NETEJA I PREPARACIÓ DEL’OBRA 

REPLANTEIG D’OBRA 

MOVIMENT DE TERRES 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

EXCAVACIO DE RASES I POUS 

SOLERA DE FORMIGÓ 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB BOMBA 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ PER ABOCAMENT DIRECTE 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB CUBILOT 

INSTAL·LACIONS 

 

NETEJA I PREPARACIÓ DEL’OBRA 

1. DESCRIPCIÓ DE L’ ACTIVITAT 

Neteja superficial del’obra, per mitjans manuals, i retiradad’elements i materials per 

deixar l’obra neta preparada per la entrada de maquinària i el replanteig topogràfic. 

2. RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

NETEJA I PREPARACIÓ 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Riscos derivats dels 

treballs 

realitzats en condicions 

meteorològiques 

adverses 

Lleu  Vestits 

impermeables 

Botes de goma 

Soroll Lleu  Auriculars 

Caigudes de persones i Moderat Tanques en forats  
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objectes a diferent nivell horitzontals 

Sobreesforços Lleu Manipulació correcte 

decàrregues 

Faixa de cuir 

 

Ambient polsegós Moderat  Mascareta per 

partícules 

Interferències amb 

conduccions de serveis 

enterrats 

Greu Informació sobre la 

seva 

existència i formació 

 

Contacte amb línies 

elèctriques 

Greu Apantallament de la 

línia. 

Respectar les 

distàncies 

 

Atrapament , col·lisions 

bolcades i falses 

maniobres 

per maquinària 

Greu Senyalització de 

l’àrea 

de maniobra 

Senyals acústiques i 

lluminoses 

 

Risc biològic per 

mossegades d’animals 

Greu Aparell d’ultrasons Botes de canya 

alta 

 

Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars , de la maquinària i dels 

materials estanespecificats en els apartats corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte 

lessegüents normes : 

- Es recomana tenir informació prèvia dels serveis soterrats que existeixen en la 



 
 
 

Carretera de Matadepera, nº264 –(Local-Baixos) - Terrassa – 08226  BARCELONA –Telf. 93 735 33 70– 
 -12- 

 

zonad’excavació, en prevenció d’interferències amb aquests. 

- Les maniobres dels camions seran dirigides per una segona persona i els camins 

decirculació interna de l’obra es mantindran en bon estat de servei, en 

prevenciód’atropellaments o bolcades. 

- No es permetrà la presència d’operaris dintre dels 10 m. de radi d’actuació de 

lamaquinària. 

- Durant les operacions de descàrrega de material al llarg de talls en el terreny es 

mantindràun mínim de 1 m. de distància de seguretat, però que estarà en funció del 

tipus de terreny. 

- En cas de presència d’aigua en l’obra degut a pluges, inundacions, nivell freàtic… es 

faràun bombeig en prevenció d’alteracions en el terreny. 

- Es recomanar utilitzar passarel·les > = de 0,60 m. per travessar les rases. 

- Per evitar els contactes en la pell amb materials agressius s’utilitzaran guants de 

cautxú. 

- Les zones que s’han de netejar es deuran regar per evitar aixecar pols. 

- L’operari abans d’utilitzar els materials de reparació ha de llegir les etiquetes que 

porta elsrecipients i seguir les normes que indiquen. 

REPLANTEIG D’OBRA 

1. DESCRIPCIÓ 

Operacions de replanteig i aixecament del terreny. 

 

2. RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

TREBALLS TOPOGRÀFICS 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Riscos derivats dels 

treballs 

realitzats en condicions 

Lleu  Vestits 

impermeables 

Botes de goma 
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meteorològiques 

adverses 

Roba d’abric 

Caigudes al mateix 

nivell 

Lleu  Sabates 

antilliscant 

Atrapament Greu Senyalització 

Tanques 

Armilla reflectant 

Contacte amb 

línieselèctriques 

Greu Senyalització de 

línies 

elèctriques. 

Mires, banderoles i 

cintes 

dialèctiques 

 

Interferències amb 

conduccions de serveis 

enterrats 

Greu Informació sobre la 

seva 

existència i formació 

 

 

Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars , de la maquinària i dels 

materials estanespecificats en els apartats corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte 

lessegüents normes: 

- Atenció a la vegetació i accidentabilitat del terreny (desnivells, pous, etc). 

- Evitar moure pedres en prevenció de picades d’animals nocius. 

- Com prevenció d’accidents per electrocució, amidar l’alçada de la línia més baixa. 

- Situar-se fora del radi d’acció de vehicles i moviment de màquines. 

- Procurar no estacionar en la vorera. 
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MOVIMENT DE TERRES 

1.- DESCRIPCIÓ 

 

Fase d’obra que engloba l’excavació, el rebliment i la compactació de les terres. 

Activitat Mitjans auxiliars Maquinària 

Moviment de terres  Retro Mixta 

Granota 

 

2.- RISCOS, AVALUACIÓ, PROTECCIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 

MOVIMENT DE TERRES 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Soroll Lleu  Protectors 

auditius 

Vibracions Lleu  Faixa 

antivibracions 

Pols Lleu  Mascareta 

Cops i talls en 

extremitats 

  Casc 

Botes 

Guants 

Atrapaments   Botes 

Caigudes a mateix 

nivell 

Lleu  

 

 

Veure normes bàsiques de seguretat 

Caigudes a diferent 

nivell 

Moderat 

Atropellaments i 

col·lisions 

Moderat 
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Contactes elèctrics Greu 

Caiguda d’objectes Lleu 

Bolcades Moderat 

 

Els riscos derivats de la manipulació de la maquinària i dels mitjans auxiliars 

estanespecificats en els apartats corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’han de complir 

aquestesnormes de seguretat: 

- Es mantindrà l’ordre i la neteja en prevenció de les caigudes a mateix nivell. 

- Es posaran tapes resistents en els forats o es tancarà i senyalitzarà en prevenció de 

lescaigudes a diferent nivell. 

- Els operaris es mantindran fora del radi d’actuació de la maquinària en prevenció 

decol·lisions o atropellaments. També es recomana planificar l’entrada i sortida de 

camions. 

- Es farà un estudi de la posició de les línies elèctriques i es posaran pòrtics davant 

d’elles enprevenció de contactes elèctrics. 

- El material excavat no s’apilarà just al costat de l’excavació, per evitar que aquest 

puguicaure dintre de les rases. 

- La maquinària circularà per vies estables i horitzontals en prevenció de bolcades. 

Esrecomana que l’estacionament es faci en un lloc pla. 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

1.-DESCRIPCIÓ 

És la instal·lació elèctrica que alimenta la maquinària necessària per a l’execució de 

lesdiferents fases de l’obra, i els punts de llum per una correcta visibilitat durant els 

treballs. 
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Prèviament al muntatge de la instal·lació de l’obra, caldrà fer una petició de 

subministrament al’empresa. 

La part de la instal·lació que va des de la connexió de la xarxa general i escomesa fins 

alquadre general provisional queda subjecte a les prescripcions particulars de la 

companyiasubministradora. 

El quadre general constarà de seccionador general de tall automàtic, interruptor 

omnipolar,interruptors magnetotèrmics i interruptors diferencials de 300 mA. 

Del quadre general surten circuits d’alimentació fins a quadres secundaris que alimentin 

lagrua, vibrador, etc., els quals consten d’interruptor omnipolar, interruptor general, 

magnetotèrmic i les sortides protegides amb magnetotèrmic i diferencial de 30 mA. 

 

Activitat 

Mitjans 

auxiliars Maquinària Materials 

Instal·lador 

electricista 

 

 Eines manuals 

Comprovador de 

instal·lació 

Coure 

Cables de plàstic 

 

 

 

2.- RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

INSTAL·LADOR ELECTRICISTA 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Caigudes al mateix 

nivell 

Lleu Veure normes bàsiques de seguretat 

Caigudes a diferent 

nivell 

Moderat Baranes  

Contactes elèctrics Moderat Diferencials Guants dielèctrics 
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Doble aïllament Botes 

dielèctriques 

Catifes aïllants 

Banquetes 

aïllants 

Trepitjades sobre 

materials 

Lleu  Botes 

Talls o cops en 

extremitats 

per utilització eines 

manuals o materials 

Lleu  Guants 

Botes 

Casc 

Sobre esforços Lleu  Faixa elàstica 

Incendis per curtcircuits Lleu Extintors  

 

Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars , de la maquinària i dels 

materials estanespecificats en els apartats corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les 

següents normes: 

- Qualsevol part de la instal·lació es considera sota tensió mentre no es comprovi el 

contrari. 

- No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment a cap maquinària sense 

haverprocedit abans a la seva desconnexió de la xarxa elèctrica. 

- Els quadres elèctrics compliran les següents condicions: 

- Seran de doble aïllament. 

- Romandran tancats amb clau ( que ha de tenir l’encarregat de la instal·lació ). 
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- S’ubicaran en llocs de fàcil accés. 

- Aquells que siguin d’intempèrie, es protegiran, a més, mitjançant viseres contra la 

pluja i laneu. 

- Tots els conductors utilitzats estaran aïllats per una tensió de 1000 V. 

- Els conductors que estiguin enterrats aniran coberts per un tub. No es col·locaran 

materialsapilats sobre ells ni es trepitjaran. 

- Les mànegues que presentin algun desperfecte en la capa aïllant de protecció 

seransubstituïdes immediatament. 

- No es permet la utilització de fusibles rudimentaris, cal que les peces siguin 

normalitzades. 

- Les carcasses de motors o màquines, si no estan dotats de doble aïllament, seran 

connectades a terra. 

- Les zones estaran permanentment il·luminades. 

- Les làmpades per enllumenat general i els seus accessoris se situaran a una 

distànciamínima de 2,50 m. del terra; les que siguin accessibles es protegiran amb 

coberta resistent. 

- La il·luminació mitjançant portàtils haurà de reunir les següents característiques: 

portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la 

bombeta ambganxo per penjar a parets, mànega antihumitat, clavilla de connexió 

normalitzada estanca deseguretat. 

- Comprovació i manteniment periòdic de preses de terra, diferencials... i maquinària 

instal·ladaa obra. 

- Els treballs de manteniment seran realitzats per personal capacitat. Es prohibeix 

l’execuciód’aquests treballs a la resta de personal de l’obra sense l’autorització prèvia. 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Per evitar els sobre esforços, s’utilitzaran els equips adequats pel transport de 

materials, i esformarà als treballadors en matèria de manipulació manual de càrregues. 

 

 



 
 
 

Carretera de Matadepera, nº264 –(Local-Baixos) - Terrassa – 08226  BARCELONA –Telf. 93 735 33 70– 
 -19- 

 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

1.-DESCRIPCIÓ 

L’excavació de rases i pous es farà per fases de treball establertes per la direcció 

facultativa iprèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció Facultativa. 

L’excavació es realitzarà permitjans mecànics i/o manuals, en els casos que així 

s’aconselli i/o s’ordeni per la DireccióFacultativa. 

Activitat 

Mitjans 

auxiliars Maquinària Materials 

Excavació  Passarel·les 

Escala de mà 

Retroexcavadora 

Pala carregadora 

Eines manuals 

Terres 

 

2.- RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

EXCAVACIÓ 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Riscos derivats dels 

treballs 

realitzats sota condicions 

meteorològiques adverses 

Lleu  Vestits 

impermeables 

Soroll Lleu  Auriculars 

Ambient polsegós Lleu  Mascareta 

Contacte amb línies 

elèctriques aèries 

Greu Apantallament de 

la 

línia 

 

Despreniment de terres Moderat 
Veure normes bàsiques de seguretat 

Atropellaments, col·lisions, Greu 
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bolcades i falses 

maniobres 

de la maquinària 

Interferències amb 

conduccions de serveis 

enterrades 

Moderat 

Caiguda de persones o 

coses 

diferent nivell 

Moderat 

 

Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars , de la maquinària i dels 

materials estanespecificats en els apartats corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte les 

següents normes: 

 

- Es recomana tenir informació prèvia dels serveis soterrats que existeixen en la 

zonad'excavació, en prevenció d'interferències amb aquests. 

- No es realitzaran treballs d'excavació a les proximitats de pals elèctrics, de telèfon, 

etc. quepuguin afectar la seva estabilitat o que els deixin descalçats. 

- Les maniobres dels camions seran dirigides per una segona persona i els camins 

decirculació interna de l'obra es mantindran en bon estat de servei, en 

prevenciód'atropellaments o bolcades. 

- No es permetrà la presència d'operaris dintre del radi d'acció de la maquinària. 

- Durant les operacions de descàrrega de materials al llarg dels talls en el terreny es 

mantindràuna distància de seguretat que estarà en funció del tipus de terreny. 

- En cas de presència d'aigua a l’obra degut a pluges, inundacions, nivell freàtic, etc. es 
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farà unbombeig en prevenció d'alteracions en el terreny. 

- L'accés a una rasa o pou es realitzarà mitjançant una escala de mà, ancorada per la 

partsuperior i recolzada sobre una superfície estable. 

- Quan la profunditat de la rasa o pou sigui igual o superior a 1,5m. S’entibarà segons 

lacompacitat del terreny. 

- Es revisaran les entibacions cada vegada que el treball sigui interromput i sempre 

abansd'accedir a l'interior de la rasa. 

- Es recomana utilitzar passarel·les quan s'hagi de travessar una rasa o pou. 

 

SOLERA DE FORMIGÓ 

1.-DESCRIPCIÓ 

Es realitzarà una solera de formigó . 

 

 

 

 

 

2.- RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

ACABAT SUPERFICIAL 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Treballs en ambient humit Lleu  Botes 

impermeables 

Caigudes a mateix nivell Lleu Veure normes bàsiques de seguretat 

Cops Lleu  Guants 

 

Els riscos derivats de cada activitat , així com els derivats de la utilització dels 

Activitat 

Mitjans 

auxiliars Maquinària 

Formigonat Veure MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ 

Acabat superficial  Allisadora elèctrica 
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mitjansauxiliars, de la maquinària estan especificats també en els apartats 

corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats s’hauran de tenir en compte les 

següents normes: 

- Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 

- Es mantindrà l’ordre i la neteja en la zona de treball en prevenció de caigudes a 

mateixnivell. 

 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB BOMBA 

 

1.- DESCRIPCIÓ 

Posada en obra del formigó mitjançant una bomba impulsora. Aquesta es situa a 

peud’obra i el formigó es portat mitjançant la mànega de la màquina allà on és 

necessari. 

 

2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB BOMBA 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Contacte directe amb el 

formigó 

Lleu  Guants 

Botes 

Roba de treball 

Caigudes a diferent 

nivell 

Moderat Xarxes  

Caiguda d’objectes a Lleu Xarxes Casc 
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nivells 

inferiors 

Cops per la mànega de 

formigonat 

Lleu Travat de la mànega 

quan 

aquests estan sota 

pressió 

Casc 

Guants 

Cops, talls i 

atrapaments en 

extremitats 

Lleu  Casc 

Guants 

Botes 

Soroll Lleu  Auriculars 

Vibracions Lleu  Mascareta 

Despreniment de terres Moderat 

Veure normes bàsiques de seguretat 

Enfonsament 

d’encofrats 

Moderat 

Caigudes al mateix 

nivell 

Lleu 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir encompte les 

següents normes: 

- En el cas de formigonat de rases i pous s’entibaran o es prendran les 

mesuresadequades per evitar el seu enfonsament. 

- En el cas de formigonat de forjats, es controlarà la correcta disposició delsencofrats i 

es prendran les mesures adequades per evitar el seu enfonsament. 

- Es mantindrà l’ordre en les zones de formigonat, en prevenció de caigudes a mateix 

nivell. 

- Els formigons utilitzats seran de granulometria adequada i de consistència plàstica. 

- Si durant el funcionament de la bomba la mànega s’embussa, s’aturarà la màquina 
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eliminantla seva pressió i es procedirà a arreglar-la. 

- Els colzes dels conductes de la bomba hauran d’ésser de radis amplis, i hauran 

d’estar benancorats en les entrades i sortides de les corbes. 

- En acabar les operacions de bombeig es netejarà la bomba: 

1.- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar laxarxa de 

recollida a la sortida de la mànega. 

2.- Si la pilota de neteja s’atura, es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressióa zero i 

es desmuntarà la mànega. 

- Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigó. 

- A l’inici d’utilització de la bomba es farà servir un formigó més fluid perquè actuï com 

alubricant de l’interior de les mànegues. 

- L’equip encarregat de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 

- Les parts de la mànega susceptibles de moviments es falcaran. 

- La mànega terminal serà governada per un mínim de dos operaris i es subjectarà 

mitjançantnanses o cordes. 

- Abans de l’inici del formigonat s’establirà un camí de taulons sobre el que circularan 

elsoperaris. 

- Abans de l’abocament del formigó s’eliminaran puntes, restes de fusta, rodons o 

filferros. 

 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ: ABOCAMENT DIRECTE 

1.- DESCRIPCIÓ 

Posada en obra de formigó el qual s’efectua mitjançant l’aproximació del camió a la 

zona a formigonar i dirigint la canal on s’aboca. 

 

2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ MITJANÇANT ABOCAMENT DIRECTE 
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Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Contacte directe amb el 

formigó 

Lleu  Botes 

Guants 

Roba de treball 

Caiguda d’objectes a nivells 

inferiors 

Lleu  Guants 

Casc 

Cops, talls i atrapaments en 

extremitats 

Lleu  Guants 

Casc 

Botes 

Atrapament per o entre 

objectes 

Lleu  Guants tipus 

americà 

Caigudes a diferent nivell Moderat Xarxes 

Torretes de 

formigonat 

 

Despreniment de terres Moderat 

Veure normes bàsiques de seguretat Enfonsament d’encofrats Moderat 

Caigudes al mateix nivell Lleu 

 

S’ha considerat que la torreta de formigonat és una protecció col·lectiva, tot i ser 

unmitjà auxiliar. Per tant els riscos derivats de la seva utilització estan establerts en els 

apartatscorresponents. 

Els riscos derivats de la manipulació del camió formigonera estan en 

l’apartatcorresponent. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en 
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compte les següents normes: 

- En el cas de formigonat de rases i pous s’entibaran o es prendran les mesures 

adequadesper evitar el seu enfonsament. 

- En el cas de formigonat de forjats, es controlarà la correcta disposició dels encofrats i 

esprendran les mesures adequades per evitar el seu enfonsament. 

- Es mantindrà l’ordre en les zones de formigonat, en prevenció de caigudes a mateix 

nivell. 

- S’instal·laran fortes falques de final de recorregut dels camions formigonera per 

evitarbolcades. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera al tall de l’excavació. La 

distànciade seguretat estarà en funció del tipus de terreny. 

- La maniobra de l’abocament serà dirigit per un encarregat que vigilarà que no es 

realitzinmaniobres insegures 

- Pel formigonat de pilars s’utilitzarà la torreta de formigonat. 

- Abans de l’abocament del formigó s’eliminaran puntes, restes de fusta, rodons o 

filferros. 

- Es prohibeix pujar o baixar pels encofrats dels pilars. 

 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB CUBILOT 

1.- DESCRIPCIÓ 

Tasca en la qual s’aboca el formigó mitjançant cubilots suspesos de la grua. Elscubilots 

s’aproximen a la zona a formigonar i l’operari, accionant la palanca de buidamentaboca 

el formigó en forjats, pilars, etc. 

 

2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ AMB CUBILOT 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 
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Contacte directe amb el 

formigó 

Lleu  Guants 

Botes 

Roba de treball 

Caigudes a diferent nivell Moderat Torretes de 

formigonat 

Xarxes 

 

Caiguda d’objectes a nivells 

inferiors 

Lleu  Casc 

Cops, talls i atrapaments en 

extremitats 

Lleu  Casc 

Guants 

Botes 

Despreniment de terres Moderat 

Veure normes bàsiques de seguretat Enfonsament d’encofrats Moderat 

Caigudes al mateix nivell Lleu 

 

S’ha considerat que la torreta de formigonat és una protecció col·lectiva, tot i ser 

unmitjà auxiliar. Per tant els riscos derivats de la seva utilització estan establerts en els 

’apartatscorresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en 

compte les següents normes: 

- En el cas de formigonat de forjats, es controlarà la correcta disposició delsencofrats i 

es prendran les mesures adequades per evitar el seu enfonsament. 

- En el cas de formigonat de rases i pous s’entibaran o es prendran les 

mesuresadequades per evitar el seu enfonsament. 

- Abans de l’abocament del formigó s’eliminaran puntes, restes de fusta, rodons 
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ofilferros. 

- Es mantindrà l’ordre en les zones de formigonat en prevenció de caigudes a mateix 

nivell. 

- Del cubilot penjaran cordes guia per ajudar la seva correcta posició d’abocament,es 

prohibeix guiar-lo o rebre’l directament, en prevenció de caigudes per moviment 

pendulardel cubilot. 

- Es procurarà no copejar amb el cubilot els encofrats ni les entibacions. 

- Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de lagrua 

que el transporta. Es senyalarà el nivell equivalent al pes màxim del cubilot. 

- En les zones batudes pel cubilot no romandrà cap operari. 

- L’ obertura del cubilot per l’abocament del formigó s’executarà 

exclusivamentaccionant la palanca destinada per tal efecte, amb les mans protegides 

amb guantsimpermeables. 

- Pel formigonat de pilars s’utilitzarà la torreta de formigonat. 

- Es prohibeix pujar o baixar pels encofrats dels pilars. 

 

MANIPULACIÓ DE DE CABLES, MATERIALS I SAFATES 

1.- DESCRIPCIÓ 

Operacions necessàries pel desmuntatge, col·locació, reparació i substitució de cables , 

safates i quadres elèctrics 

 

 

 

 

2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

MANIPULACIÓ 

Riscos Avaluació Proteccions Proteccions 

Activitat Mitjans auxiliars Maquinària 

Manipulació Eslingues Grua sobre camió 

Eines manuals 
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Col·lectives Individuals 

Riscos derivats dels 

treballs 

realitzats sota condicions 

meteorològiques adverses 

Lleu  Vestits 

impermeables 

Atrapaments, cops i talls 

amb 

objectes o eines 

Lleu  Guants 

Botes 

Casc 

Cops amb material suspès Lleu  Casc 

Sobre esforços Lleu  Faixa 

Caiguda de persones o 

coses 

a diferent nivell 

Moderat 

Veure normes bàsiques de seguretat 
Caigudes al mateix nivell Lleu 

Caiguda del material 

suspès o 

emmagatzemat 

Moderat 

Despreniment de terres Moderat 

 

Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars i de la maquinària 

estanespecificats en els apartats corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte 

lessegüents normes: 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Es formarà als operaris en manipulació de carregues en prevenció de sobreesforços 
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- No està permesa l’estància d’operaris sota càrregues sospeses. 

- Es senyalitzarà i delimitarà les diferents zones de treball. 

- L’emmagatzematge del material es realitzarà de forma correcta: encintat,cunyes,...i 

estarà a una distancia de seguretat de la rasa que dependrà del tipus de 

terreny. 

- Es manipularan les carregues sospeses mitjançant cordes auxiliars. 

- Es col·locaran passarel·les de pas per poder travessar les rases. 

- El material transportat estarà suspès de les eslingues per dos punts. 

 

MANIPULACIÓ DE PECES PREFABRICADES 

1.- DESCRIPCIÓ 

Transport, manipulació i col·locació de peces prefabricades per poder realitzar: 

canalitzacions, arquetes,... 

 

 

 

 

 

2.- RISCOS, AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

MANIPULACIÓ 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Riscos derivats dels 

treballs 

realitzats sota condicions 

meteorològiques adverses 

Lleu  Vestits 

impermeables 

Activitat Mitjans auxiliars Maquinària 

Manipulació Eslingues Grua sobre camió 

Eines manuals 
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Atrapaments, cops i talls 

amb 

objectes o eines 

Lleu  Guants 

Botes 

Casc 

Cops amb material suspès Lleu  Casc 

Sobre esforços Lleu  Faixa 

Caiguda de persones o 

coses 

a diferent nivell 

Moderat 

Veure normes bàsiques de seguretat 
Caigudes al mateix nivell Lleu 

Caiguda del material 

suspès o 

emmagatzemat 

Moderat 

Despreniment de terres Moderat 

 

Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars i de la maquinària 

estanespecificats en els apartats corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte 

lessegüents normes: 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Es formarà als operaris en manipulació de carregues en prevenció de sobreesforços 

- No està permesa l’estància d’operaris sota càrregues sospeses. 

- Es senyalitzarà i delimitarà les diferents zones de treball. 

- L’emmagatzematge del material es realitzarà de forma correcta: encintat,cunyes,... i 

estarà a una distancia de seguretat de la rasa que dependrà del tipus deterreny. 

- Es manipularan les carregues sospeses mitjançant cordes auxiliars. 
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- Es col·locaran passarel·les de pas per poder travessar les rases. 

un extrem d’una corda al perfil il’altre el dirigirà amb la mà al seu lloc. 

 

INSTAL·LACIONS 

1.-DESCRIPCIÓ 

Comprèn la realització de tot tipus de treballs per realitzar les instal·lacions elèctriques i 

d'obra civil de l'edifici.Inclou els treballs del ram de paleta. 

Activitat Mitjans auxiliars Maquinària Materials 

Instal·lador Bastida 

cavallets 

Escales de mà 

Grua 

Eines manuals 

Màquines 

elèctriques 

Peces ceràmiques 

Morter 

Coure 

 

 

2.- RISCOS , AVALUACIÓ I PROTECCIONS DE LES ACTIVITATS 

RAM DE PALETA 

Riscos Avaluació Proteccions 

Col·lectives 

Proteccions 

Individuals 

Talls i cops en extremitats 

per 

manipulació d’objectes 

ceràmics o d’eines 

manuals 

Lleu  Casc 

Guants 

Botes 

Projecció violenta de 

partícules en les 

operacions 

de tall de material ceràmic 

Moderat  Ulleres 

Vestit de treball 
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Contactes elèctrics Greu Diferencials 

Doble aïllament 

Catifes i 

banquetes 

aïllants 

Cremades durant 

operacions 

d’escalfament del macarró 

Lleu  Guants 

Treball en ambient 

polsegós 

Lleu  Mascareta 

Caiguda de persones al 

mateix 

nivell 

Lleu  

 

 

Veure normes bàsiques de seguretat Caiguda a diferent nivell Moderat 

Sobre esforços Lleu 

Atrapaments pels mitjans 

d’elevació i transport de 

càrregues a ganxo 

Moderat 

 

Els riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars, de la maquinària i 

delsmaterials estan especificats en els apartats corresponents. 

 

3.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

En prevenció dels riscos que no poden ser minimitzats, s’hauran de tenir en compte 

lessegüents normes: 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Per evitar els sobre esforços, s’utilitzaran els equips adequats pel transport de 

materials, ies formarà als treballadors en matèria de manipulació manual de càrregues. 

- La zona d’accés als quadres elèctrics haurà de ser estable i seca, en cas contrari s’hi 
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hauràde col·locar una plataforma de fusta que a la vegada farà d’aïllant. 

- En les zones de treball es retiraran les runes diàriament, en prevenció de les caigudes 

almateix nivell. 

- Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 

- Les connexions de la instal·lació elèctrica es realitzaran sempre sense tensió. 

- Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en 

profunditat deles connexions de mecanismes, proteccions i unions dels quadres 

generals elèctricsdirectes o indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

- Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l’aïllament deteriorat seran retirades 

isubstituïdes per d’altres en bon estat de forma immediata. 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, 

l’últimcablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de la companyia 

subministradora, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per la connexió, 

queseran els darrers a instal·lar-se. 

- La realització del les instal·lacions de l’escala sobre bastides sobre cavallets, 

s’efectuaràun cop s’hagi protegit el forat d’aquesta amb una xarxa horitzontal de 

seguretat. 

- Les instal·lacions a terrats, balcons i tribunes sobre bastides sobre cavallets 

s’efectuaràmitjançant un arnés de seguretat lligat a un element ferm de l’estructura, en 

prevenció deles caigudes a diferent nivell. 

- Tots elements que utilitzi l’electricista durant les seves operacions hauran d’estar 

protegitsdavant de riscos elèctrics. 

 

8.- APLICACIÓ DE LA SEGURETAT E HIGIENE A LA MAQUINÀRIA A UTILITZAR EN 

EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

ÍNDEX DE LA MAQUINÀRIA I EINES 

CAMIÓ GRUA 

CAMIÓ BOMBA 
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CAMIÓ FORMIGONERA 

MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT 

CAMIÓ DE TRANSPORT 

GRUA AUTOPROPULSADA 

DUMPER D’OBRA 

COMPRESOR 

MARTELL ELECTRIC 

RETROEXCAVADORA 

EXCAVADORA 

FORMIGONERA ELÈCTRICA 

SERRA CIRCULAR 

VIBRADOR DE FORMIGÓ 

SERRA DE DISC PER A MATERIAL CERÀMIC 

CORRÓ VIBRANT 

TREPANT PORTÀTIL 

EINES MANUALS 

MAQUINES ELECTRIQUES EN GENERAL 

BASTIDA PENJADA 

MAQUINA DE REGATES ELECTRICA 

GRUP DE SOLDADURA 

PLATAFORMES ELEVADORES MOBILS DE PERSONAL 

TALLADORA DE JUNTES 

MARTELL ELÈCTRIC 

MARTELL PNEUMÀTIC 
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CAMIÓ GRUA 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

S’entén com aquell camió que disposa duna grua hidràulica destinada a elevar 

càrregues suspeses amb un ganxo o qualsevol altre accessori d’agafament. 

La grua té uns mecanismes anomenats limitadors que al intentar elevar un pes superior 

al permès es disparen automàticament i impedeixen la maniobra. 

En tot moment es preceptiu que la grua torre compleixi amb tot l’estipulat en la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM2 del Reglament d’aparells d’Elevació i 

Manutenció, referent a les grues torre desmuntables per a obres, així com totes les 

normes de disseny, fabricació i seguretat indicades en la norma UNE 58-101-92. 

Per regla general, s’utilitza pel muntatge d’una grua torre, o per al moviment d’elements 

a elevar, el transport dels quals o ubicació així ho exigeixin (tubs, prefabricats, bigues, 

...). 

2.- NORMES D'UTILITZACIÓ 

MESURES GENERALS: 

La grua autopropulsada a utilitzar tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció 

d’accidents d’origen mecànic. 

El ganxo (o doble ganxo) disposarà de pestell de seguretat. 

Es comprovarà el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en 

servei la grua. 

Es prohibeix, expressament, sobrepassar la càrrega màxima permesa admesa pel 

fabricant de la grua autopropulsada, en funció de la longitud de servei del braç. 

No es realitzaran operacions amb la grua quan la velocitat del vent superi els 50 Km/h, 

o el límit determinat pel fabricant. 

El gruista tindrà sempre a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 

maniobres estaran dirigides per un senyalista. 

En cap cas es permès aixecar les càrregues mitjançant tirs oblics, havent d’efectuar-se 

els aixecaments mantenint la perfecta verticalitat de les càrregues. 

Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per arrossegar les càrregues. 
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Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la màquina. 

Queda prohibit expressament l’elevació de persones amb la grua. 

Mantenir la grua allunyada dels terrenys insegurs: talussos, rases, etc... 

Evitar el transports de càrregues suspeses per sobre el personal. 

No iniciar la marxa enrere sense ajuda d’un senyalista. 

Accedir a la màquina pels llocs previstos per fer-ho. 

Assegurar la perfecta immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar qualsevol 

desplaçament. 

Respectar les distàncies de seguretat (5 metres) amb les línies elèctriques que hi pugi 

haver. 

La situació de la grua en un solar es farà de manera que no pugui tocar els edificis 

adjacents, considerant que la distància vertical entre l’element més baix de la grua 

estigui a 3 m per sobre de qualsevol obstacle. 

En el cas d’haver dues grues pròximes es respectaran les distàncies de seguretat 

reglamentaries. 

Les càrregues allargades s’hauran de subjectar mitjançant cables o eslingues. 

La cabina o el lloc de comandament estarà proveït d’extintor. 

MANTENIMENT: 

En les operacions de reparació i manteniment de la grua torre s’hauran de prendre les 

mesures adients per protegir als operaris i a les màquines en moviment que puguin ser 

afectades. Per accedir a la part superior de la grua o realitzar desplaçament per la 

ploma o contraploma els operaris utilitzaran arnès de seguretat amb dispositiu 

anticaiguda. 

La grua a utilitzar tindrà al dia de manteniment, en prevenció d’accidents d’origen 

mecànic. 

MESURES PELS OPERADORS DEL CAMIÓ GRUA: 

El gruista o gruistes, seran persones de l’obra amb l’autorització expressa del 

responsable de l’obra. 

Són obligacions i qualitats del gruista les assenyalats en la norma UNE 58-101-92/2. 
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No s’utilitzaran contramarxes per frenar les maniobres. 

Els cables hauran d’estar tensats en tot moment, per això es recomana no deixar caure 

el ganxo a terra. 

El conductor de la grua no pot abandonar el lloc de comandament mentre hi hagi 

càrregues suspeses. 

Queda prohibit que el maquinista subjecti amb la mà els limitadors per poder elevar 

pesos superiors als permesos. 

No es realitzaran maniobres simultànies respectant en tot moment l’ordre de: aixecar, 

orientar la grua al lloc de descàrrega, translació i situació de la càrrega en la vertical del 

punt de descàrrega, descens de la càrrega. 

El gruista haurà d’observar en tot moment de recorregut de la càrrega, si això no és  

possible s’haurà de recórrer a l’ajuda d’un senyalista. 

3.- RISCOS 

Bolcada o caiguda de la grua degut: vent, incorrecta anivellació de la base, incorrecta 

instal·lació de la via, per absència de topes a les vies, contrapesos inadequats, xocs 

amb altres grues, sobrecarrega de la ploma, etc. 

Atrapaments: Atrapament entre elements mòbils de la màquina. 

Caigudes a diferent nivell del gruista o del personal ( en les operacions de muntatge i 

manteniment de la grua). 

Atropellaments: Produïts per la circulació de la màquina en la obra. 

Cops per objectes: Cops de la càrrega suspesa. 

Caiguda d’objectes: Despreniment de la càrrega suspesa. 

Contactes elèctrics: Per contacte directe de la màquina amb una línia de 

subministrament elèctric o deteriorament de la instal·lació elèctrica de la grua. 

Cremades: En el contacte de persones amb elements calents de la màquina, per 

exemple en el manteniment d’aquesta. 

Petits incendis. 

Col·lisió del cable o les càrregues amb edificacions adjacents. 
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4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Guants de cuir per la manipulació de les càrregues, eslingues, etc. 

Botes de seguretat antilliscants. 

Roba de treball. 

 

CAMIÓ BOMBA 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 

Aquest tipus de camió consta d’una part tractora i d’una bomba a la part posterior 

destinada a l’expulsió del formigó que s’ha contractat a la central. Per evacuar el 

formigó s’utilitza uns tubs els quals porta el camió i uns tubs d’acoblament amb els 

quals es pugui arribar fins una alçada de 30 m. En aquest espai es tindrà en compte, 

que també s’ha d’estacionar el camió formigonera. 

- Tots els camions dedicats al bombeig estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

- La neteja dels tubs es realitzaran en un lloc indicat per a la tasca, introduint la pilota i 

evitant que es perdi. 

- Les maniobres del camió seran dirigides per una persona especialitzada. 

- Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%. 

- Durant les operacions de vessat al llarg de talls en el terreny es mantindrà una 

distància de seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 

- Durant les operacions de descàrrega de material al llarg de talls en el terreny es 

mantindrà una distància de seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 

- Es deurà observar que no toquin les línees elèctriques amb els tubs. 

- El camió deurà estar totalment anivellat amb les potes del mateix. 

- Quan s’estigui treballant les potes no deuran haver cap operari al costat. 

- Per manipular dintre de la tremuja d’entrada del formigó, el camió no podrà estar en 
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funcionament. 

 

3.- RISCOS 

- Atropellament de persones. 

- Col·lisió amb altres màquines. 

- Bolcada del camió. 

- Caiguda a l’interior d’una rasa, talús… 

- Caiguda de persones des del camió. 

- Cops per la manipulació de la canallera. 

- Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions de vessat o neteja. 

- Cops pel cubilot. 

- Atrapament durant les operacions de manteniment o muntatge. 

- Dermatitis. 

- Projeccions als ulls de partícules. 

- Sobreesforços. 

- Cremades durant les operacions de manteniment. 

- Atrapament amb el sensfi de la tremuja d’entrada del formigó. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè. 

- Botes impermeables de seguretat. 

- Mandil impermeable ( per la neteja de la canallera ). 

- Guants impermeabilitzats. 

- Calçat adequat per la conducció del camió ( el conductor no pot conduir bé amb les 

botes de seguretat ). 

- Guants de cuir (operacions de manteniment). 
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CAMIÓ FORMIGONERA 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 

Aquest tipus de camió consta d’una part tractora i d’una cisterna a la part posterior 

destinada al transport del formigó que s’ha contractat a central. Per evacuar el formigó 

de la cisterna s’utilitza una canellera. 

- Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

La neteja de la cisterna i de les canelleres es realitzaran en un lloc indicat per a la 

tasca. 

Les maniobres del camió seran dirigides per una persona especialitzada. 

Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%. 

Durant les operacions de vessat al llarg de talls en el terreny es mantindrà una 

distància de seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 

Durant les operacions de descàrrega de material al llarg de talls en el terreny es 

mantindrà una distància de seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 

 

3.- RISCOS 

Atropellament de persones. 

Col·lisió amb altres màquines. 

Bolcada del camió. 

Caiguda a l’interior d’una rasa, talús… 

Caiguda de persones des del camió. 

Cops per la manipulació de la canellera. 

Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions de vessat o neteja. 
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Cops pel cubilot. 

Atrapament durant les operacions de manteniment o muntatge. 

Dermatitis. 

Projeccions als ulls de partícules. 

Sobre-esforços. 

Cremades durant les operacions de manteniment. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc de polietilè. 

Botes impermeables de seguretat. 

Mandil impermeable ( per la neteja de la canellera ). 

Guants impermeabilitzats. 

Calçat adequat per la conducció del camió ( el conductor no pot conduir bé amb les 

botes de seguretat ). 

Guants de cuir ( operacions de manteniment ). 

MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRA I TRANSPORT 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 

Es la maquinaria que es reuneix en la fase de moviment de terres, i reuneix les 

activitats corresponents a desmunt, terraplenats, transport de terres, desmunt, 

excavacions..... 

La maquinaria que engloba: camió, mototrailla, excavadora, carregadores, tractors, 

buldòzer, motoanivelladora, compactadora. 

 

2.- MIDES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es circularà únicament pel llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i 

descàrrega. 

- El pla de circulació ha de seguir el codi de Circulació i la OM 8.3-IC de senyalització. 
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- La maquinaria estarà prevista d’avis acústic i lluminós de marxa enrere. 

- Es limitarà la zona de seguretat del radi d’operació de la maquina mitjançant tanques 

mòbils, cintes,...... 

- Per evitar contactes elèctrics amb línies aèries es limitarà la zona d’accés; es limitarà 

el gàlib, o s’avisarà a la companyia per que talli el subministra elèctric. 

- S’efectuarà les verificacions i els controls previstos per manteniment en el manual 

d’instruccions. 

- L’operari accedirà a la cabina de forma correcta. 

- En cas de circulació per carretera es recomanar portar les llums col·locades i un cotxe 

pilot per controlar el trànsit. 

- Queda prohibit el transport de persones a part de les places previstes per el fabricant. 

- La circulació cap al davant es realitzarà amb la cullera baixada. 

- S’estacionarà la maquina amb la cullera baixada a nivell de terra, amb el fre de mà 

accionat i amb la cabina tancada. 

- Les maniobres de les maquines estaran dirigides per un senyalista, en cas necessari. 

- Les màquines de transport o compactació circularan a una distancia de seguretat que 

anirà en funció del tipus de terreny 

 

3.- RISCOS 

- Atropellament de persones. 

- Col·lisió amb altres màquines. 

- Bolcada de la màquina. 

- Risc derivat de treballar baix el radi d’acció de la màquina. 

- Caiguda d’operaris al pujar o baixar de la màquina. 

- Atropellament per les parts mòbils de la màquina. 

- Contacte elèctric de la maquina amb línies elèctriques aèries o soterrades. 

- Xoc de la maquina amb un obstacle. 
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- Risc derivat de la manipulació inadequada de la maquina. 

- Vibracions. 

- Soroll. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè ( si s’ha de baixar de la maquina). 

- Protector auditiu (si el nivell acústic es massa alt). 

- Faixa antivibracions. 

 

CAMIÓ DE TRANSPORT 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 

Consta d’una part tractora i d’una caixa en la part posterior on aniran ubicats els 

materials. La seva funció és la d’entregar a l’obra dels materials de construcció 

contractats Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació. 

Els materials han d’anar paletitzats o apilats. 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant els pesos, 

de la manera més uniformement repartida possible. 

Per abandonar la cabina del camió el conductor haurà de posar-se el casc de 

seguretat. 

Es circularà únicament pel llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega. 

Les maniobres del camió seran dirigides per una persona especialitzada. 

Les rampes d’accés al tall no superaran pendents del 20%. 

Durant les operacions de descàrrega de material al llarg de talls en el terreny es 

mantindrà una distància de seguretat que anirà en funció del tipus de terreny. 

Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega es col·locaran cunyes 

d’immobilització de les rodes en prevenció d’accidents per fallides mecàniques. 
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L’ascens i descens de la caixa del camió s’efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques. 

L’alçada màxima permesa per materials solts, no superarà la pendent ideal del 5% i es 

cobrirà amb una lona en previsió de pèrdues durant el transport. 

La càrrega s’instal·larà sobre la caixa de manera uniforme i compensant els pesos. 

 

3.- RISCOS 

Atropellament de persones. 

Col·lisió amb altres màquines. 

Bolcada del camió. 

Caiguda a l’interior d’una rasa, talús… 

Caiguda de persones des del camió. 

Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

Atrapament durant les operacions de manteniment o muntatge. 

Sobre-esforços. 

Cremades durant les operacions de manteniment. 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè. 

- Calçat adequat per la conducció del camió. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Muscleres ( en el cas de descàrrega manual ). 

- Faixa antivibracions. 

 

GRUA AUTOPROPULSADA 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

S’entén com a grua mòbil autopropulsada aquella amb un funcionament discontinu, 

destinat a elevar càrregues suspeses amb un ganxo o qualsevol altre accessori 
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d’agafament, dotada d’un sistema de propulsió i conducció o formant part d’un conjunt 

d’aquestos mitjans que possibiliti el seu desplaçament per vies públiques i terrenys. 

La grua té uns mecanismes anomenats limitadors que al intentar elevar un pes superior 

al permès es disparen automàticament i impedeixen la maniobra. 

La grua està muntada sobre dues vies perfectament anivellades que tenen un topall als 

seus extrems. 

En tot moment es preceptiu que la grua torre compleixi amb tot l’estipulat en la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM2 del Reglament d’aparells d’Elevació i 

Manutenció, referent a les grues torre desmuntables per a obres, així com totes les 

normes de disseny, fabricació i seguretat indicades en la norma UNE 58-101-92. 

Per regla general, s’utilitza pel muntatge d’una grua torre, o per al moviment d’elements 

a elevar, el transport dels quals o ubicació així ho exigeixin (tubs, prefabricats, bigues, 

...). 

2.- NORMES D'UTILITZACIÓ 

MESURES GENERALS: 

- La grua autopropulsada a utilitzar tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció 

d’accidents d’origen mecànic. 

- El ganxo (o doble ganxo) disposarà de pestell de seguretat. 

- Es comprovarà el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en 

servei la grua. 

- Es prohibeix, expressament, sobrepassar la càrrega màxima permesa admesa pel 

fabricant de la grua autopropulsada, en funció de la longitud de servei del braç. 

- No es realitzaran operacions amb la grua quan la velocitat del vent superi els 50 

Km/h, o el límit determinat pel fabricant. 

- El gruista tindrà sempre a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 

maniobres estaran dirigides per un senyalista. 

- En cap cas es permès aixecar les càrregues mitjançant tirs oblics, havent d’efectuar-

se els aixecaments mantenint la perfecta verticalitat de les càrregues. 

- Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per arrossegar les càrregues. 
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- Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la màquina. 

- Queda prohibit expressament l’elevació de persones amb la grua. 

- Mantenir la grua allunyada dels terrenys insegurs: talussos, rases, etc... 

- Evitar el transports de càrregues suspeses per sobre el personal. 

- No iniciar la marxa enrere sense ajuda d’un senyalista. 

- Accedir a la màquina pels llocs previstos per fer-ho. 

- Assegurar la perfecta immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar qualsevol 

desplaçament. 

- Respectar les distàncies de seguretat (5 metres) amb les línies elèctriques que hi pugi 

haver. 

- La situació de la grua en un solar es farà de manera que no pugui tocar els edificis 

colindants considerant que la distancia vertical entre l’element més baix de la grua 

estigui a 3 m per sobre de qualsevol obstacle. 

- En el cas d’haver dues grues pròximes es respectaran les distancies de seguretat 

reglamentaries. 

- Les càrregues allargades s’hauran de subjectar mitjançant cables o eslingues. 

- La cabina o el lloc de comandament estarà proveït d’extintor. 

- En les operacions de reparació i manteniment de la grua torre s’hauran de prendre les 

mesures adients per protegir als operaris i a les màquines en moviment que puguin ser 

afectades. Per accedir a la part superior de la grua o realitzar desplaçament per la 

ploma o contraploma els operaris utilitzaran arnès de seguretat amb dispositiu 

anticaiguda. 

- La grua a utilitzar tindrà al dia de manteniment, en prevenció d’accidents d’origen 

mecànic. 

 

MESURES PELS OPERADORS DEL CAMIÓ GRUA: 

- El gruista o gruistes, seran persones de l’obra amb l’autorització expressa del 

responsable de l’obra. 

- Són obligacions i qualitats del gruista les assenyalats en la norma UNE 58-101- 92/2. 
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- No s’utilitzaran contramarxes per frenar les maniobres. 

- Els cables hauran d’estar tensats en tot moment, per això es recomana no deixar 

caure el ganxo a terra. 

- El conductor de la grua no pot abandonar el lloc de comandament mentre hi hagi 

càrregues suspeses. 

- Queda prohibit que el maquinista subjecti amb la mà els limitadors per poder elevar 

pesos superiors als permesos. 

- No es realitzaran maniobres simultànies respectant en tot moment l’ordre de: 

aixecar, orientar la grua al lloc de descàrrega, translació i situació de la càrrega en la 

vertical del punt de descarrega, descens de la càrrega. 

- El gruista haurà d’observar en tot moment de recorregut de la càrrega, si això no és 

possible s’haurà de recórrer a l’ajuda d’un senyalista. 

 

3.- RISCOS 

- Bolcada o caiguda de la grua degut: vent, incorrecta anivellació de la base, incorrecta 

instal·lació de la via, per absència de topes a les vies, contrapesos inadequats, xocs 

amb altres grues, sobrecarrega de la ploma, etc. 

- Atrapaments: Atrapament entre elements mòbils de la màquina. 

- Caigudes a diferent nivell del gruista o del personal ( en les operacions de muntatge i 

manteniment de la grua). 

- Atropellaments: Produïts per la circulació de la màquina en la obra. 

- Cops per objectes: Cops de la càrrega suspesa. 

- Caiguda d’objectes: Despreniment de la càrrega suspesa. 

- Contactes elèctrics: Per contacte directe de la màquina amb una línia de 

subministrament elèctric o deteriorament de la instal·lació elèctrica de la grua. 

- Cremades: En el contacte de persones amb elements calents de la màquina, per 

exemple en el manteniment d’aquesta. 

- Petits incendis. 
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- Col·lisió del cable o les càrregues amb edificacions adjacents. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Guants de cuir per la manipulació de les càrregues, eslingues, etc. 

- Botes de seguretat antilliscants. 

- Roba de treball. 

 

MOTOBOLQUET AUTOPROPULSAT (DUMPER D’OBRA) 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 

Màquina que s’utilitza pel transport de poc volum de material dintre del recinte de l’obra. 

Han d’estar dotats de llums de marxa endavant i enrere. 

- Tots els dúmper d’obra estaran en perfectes condicions de manteniment i 

conservació. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

No carregar el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima indicada pel 

Fabricant en previsió de bolcades i de mala visibilitat. 

Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper. 

No es poden transportar persones en el cubilot del dúmper. 

Evitar descarregar en els talls de terreny si no existeixen topes finals de recorregut. 

Si s’han de pujar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrere. 

Es prohibeix circular amb el dúmper a velocitats superiors a 20 km/hora. 

 

3.- RISCOS 

Bolcada de la màquina durant el vessat de material. 

Bolcada de la màquina en trànsit. 

Atropellament de persones. 
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Xocs per falta de visibilitat 

Caiguda de persones transportades. 

Vibracions. 

Pols ambiental. 

Soroll. 

Els derivats de la respiració de monòxid de carboni si la circulació és en llocs tancats i 

mal ventilats. 

Cremades durant les operacions de manteniment. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc. 

Faixa antivibratoria. 

Botes de seguretat. 

Vestit per temps plujós. 

Guants de cuir ( operacions de manteniment ). 

 

COMPRESSOR 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 

Màquina de tipus elèctric que subministra aire comprimit a les altres màquines que es 

troben en l’obra com per exemple les utilitzades en acabaments de façanes, o el martell 

pneumàtic. 

- Ha de ser una màquina poc sorollosa i poc contaminant. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

El transport en suspensió es farà sempre amb un eslingat a quatre punts del 

compressor. 

El compressor ha de quedar estacionat en posició horitzontal, incloent la llança 
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d’arrossegament. 

Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 

Les operacions de proveïment de combustible es faran sempre amb el motor parat. 

Les mànegues a utilitzar estaran en perfectes condicions d’ús. 

Totes les connexions es faran mitjançant ràcords de pressió. 

 

3.- RISCOS 

Bolcades durant el transport 

Atrapaments de persones. 

Cops i talls durant les operacions de manipulació i de manteniment. 

Soroll. 

Emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 

Ruptura de la mànega de pressió. 

Cremades durant les operacions de manteniment 

4.- PROTECCIONS 

Guants de cuir ( manteniment ). 

Auriculars de protecció auditiva quan la realització d’operacions de llarga durada al 

costat del compressor. 

 

MARTELL PNEUMÀTIC 

1.-CARACTERISTIQUES 

És l'eina utilitzada per realitzar rases en diferents materials amb una duresa elevada 

com pot ser en formigó, roques.. 

 

2.-NORMES D'UTILITZACIÓ 

Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, 

seran sotmesos a un examen mèdic mensual per detectar possibles alteracions ( oïdes, 
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òrgans interns, ossos-articulacions, etc.). 

En l’accés a un tall de martell , s’instal·laran senyals de “ Obligatori l’ús de protecció 

auditiva”, 

”Obligatori l’ús d’ulleres antiprojeccions” i “ Obligatori l’ús de mascaretes de respiració”. 

El personal que ha d’utilitzar els martells pneumàtic serà especialista en aquestes 

màquines, en prevenció de riscos per imperícia. 

Es prohibeix l’ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels riscos 

per imperícia. 

Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats clavats en els paraments que 

trenquen, en previsió dels desplomes incontrolats. 

Quan s'inicia un tall amb martells pneumàtics, s'acordonarà la zona, amb prevenció de 

danys a d'altres operaris. 

Es prohibeix l’ús de martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies 

elèctriques enterrades a partir de trobar la “ cinta” o “ senyalització d’avís” ( uns 80 m. 

per damunt de la línia). 

 

3.-RISCOS 

Vibracions en membres i òrgans interns del cos. 

Soroll puntual i ambiental 

Pols ambiental 

Sobre esforços 

Contactes elèctrics 

Projecció d’objectes i/o partícules. 

Caigudes a diferent nivell. 

Caigudes per objectes. 

 

4.-PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc de polietilè. 
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Roba de treball. 

Guants de seguretat. 

Botes de seguretat. 

Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

Protectors auditius. 

Faixa elàstica de protecció de cintura ( antivibratòria ) 

Canelleres elàstiques ( antivibratòries ). 

 

RETROEXCAVADORA 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

Les cabines antibolcada (pòrtic de seguretat antibolcament i anti-impactes). 

Les cabines antibolcada seran exclusivament les indicades pel fabricant per a cada 

model de “retro” a utilitzar. 

Les retroexcavadores estaran dotades d’una farmaciola portàtil de primers auxilis, situat 

de forma resguardada per a conservar-lo nét. 

Les retroexcavadores compliran tots els requisits perquè puguin autodesplaçar-se per 

carretera. 

Les retroexcavadora estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

Les retroexcavadores estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

Es revisaran periòdicament tots els punts de sortida del motor per evitar que en la 

cabina es rebin gasos nocius. 

Es prohibeix que els conductors abandonin la “retro” amb el motor en marxa, per evitar 

el risc d’atrapament. 

Es prohibeix que els conductors abandonin la “retro” sense haver dipositat abans la 

cullera al terra. 
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Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalva sense tancar, 

encara que quedi dipositada al terra. 

Es prohibeix desplaçar la “retro”, si abans no s’ha dipositat sobre la màquina la cullera 

per evitar de que es produeixi un balanceig. 

Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es realitzaran lentament. 

Es prohibeix el transport de persones sobre la “retro”, en prevenció de caigudes, cops, 

etc. 

Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per elevar persones i accedir a 

treballs puntuals. 

Es prohibeix expressament accedir a la cabina del comandament de la “retro” utilitzant 

roba de treball sense prémer i joies (cadenes, anells, etc.), que puguin enganxar-se en 

els sortints i els controls. 

Es prohibeix expressament el maneig de grans càrregues sota el règim de forts vents. 

Es prohibeix utilitzar la “retro” com una grua, per a la introducció de peces, canonades, 

etc., a l'interior de les rases. 

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

El canvi de posició de la “retro”, s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa 

(excepte en distàncies molt curtes). 

 

3.- RISCOS 

Atropellament de persones. 

Lliscament de la màquina. 

Bolcada de la màquina. 

Caiguda per pendents. 

Xoc contra altres vehicles. 

Contacte amb línies elèctriques aèries o subterrànies. 

Interferències amb infraestructures urbanes. 

Incendi. 
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Cremades (en treballs de manteniment). 

Atrapament. 

Projecció d’objectes. 

Caigudes de persones des de la màquina. 

Cops. 

Soroll i vibracions. 

Riscos derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 

Riscos derivats de la realització de treballs sota condicions meteorològiques extremes. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc de polietilè (fóra de la cabina). 

Roba de treball. 

Guants de cuir. 

Faixa antivibracions. 

Calçat adequar per a la conducció de la màquina. 

Davantal de cuir o de PVC. (operacions de manteniment) 

Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

Botes de seguretat amb puntera reforçada (operacions de manteniment). 

 

EXCAVADORA 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

- L’excavadora frontal ataca el terreny de baix a dalt i es situa frontalment al terreny a 

excavar. 

- El mecanisme d’excavació està format per una ploma, un braç i una cullera. 
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2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

L’excavadora s’utilitza pels següents treballs: 

- L’excavació de parets verticals. 

- La descàrrega en pilons o sobre camió, dúmper, etc. 

- La càrrega de pilons. 

- L’anivellació i explanació. 

- L’excavació de fonaments. 

- L’excavació de rases de poca profunditat. 

- Els treballs de desmunt. 

Aspectes a tenir en compte per realitzar la feina amb seguretat: 

- Treballar sobre una superfície plana. 

- Evitar el treball en terrenys de resistència dolenta. 

- Evitar treballar massa a prop del límit d’un terraplè. 

- Col·locar l’estabilitzador i bloquejar els frens. 

- Evitar que els treballs del front d’excavació sobrepassin l’alçada de tall. 

- Atacar grans blocs pels costats abans d’iniciar l’atac inferior. 

- Evitar el xoc de la cullera amb els pneumàtics o les erugues. 

- Tenir present la presència de possibles línies elèctriques soterrades i aèries. 

 

3.- RISCOS 

- Atropellament de persones. 

- Esllavissament de la màquina. 

- Bolcada de la màquina. 

- Caiguda per pendents. 

- Xoc contra altres vehicles. 

- Contacte amb línies elèctriques aèries o subterrànies. 
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- Interferències amb infraestructures urbanes. 

- Incendi. 

- Cremades (en treballs de manteniment). 

- Atrapament. 

- Projecció d’objectes. 

- Caigudes de persones des de la màquina. 

- Cops. 

- Soroll i vibracions. 

- Riscos derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 

- Riscos derivats de la realització de treballs sota condicions meteorològiques 

extremes. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè (fóra de la cabina). 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Faixa antivibracions. 

- Calçat adequar per a la conducció de la màquina. 

- Davantal de cuir o de PVC. (operacions de manteniment) 

- Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada (operacions de manteniment). 

 

FORMIGONERA ELÈCTRICA 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 

Formigonera elèctrica utilitzada per a la fabricació del morter. 
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2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

Les formigoneres tindran protegits, mitjançant una carcassa metàl·lica ,els òrgans de 

transmissió ( corretges, corona, engranatges), per evitar els riscos d’atrapament. 

Les formigoneres tindran un fre de basculació del bombo, per evitar els sobreesforços i 

els riscos pel moviments descontrolats. 

Les carcasses i demés peces metàl·liques estaran connectades a la posta a terra. 

La botonera del comandaments elèctrics de la formigonera seran d’accionament 

estanc, en prevenció del risc elèctric i estarà situat a l’exterior de la carcassa de 

cobriment de la corretja de transmissió. 

Les operacions de neteja seran realitzades pel personal especialitzat. 

Les operacions de manteniment es realitzaran per personal especialitzat. 

La zona d’ubicació de la formigonera quedarà senyalitzada mitjançant una senyal de 

perill i un rètol amb la llegenda: “ PROHIBIT UTILITZAR PER PERSONES NO 

AUTORITZADES”, per evitar accidents per imperícia. 

La formigonera ha d’estar sobre una superfície regular. 

 

 

3.- RISCOS 

Atrapaments ( engranatges...) 

Contactes elèctrics. 

Sobreesforços 

Cops per elements mòbils. 

Pols ambiental 

Soroll ambiental 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc de polietilè. 
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Ulleres de seguretat antipols. 

Roba de treball. 

Guants de goma o PVC. 

Protectors auditius. 

Mascareta amb filtre mecànic recanviable. 

 

SERRA CIRCULAR 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA 

És la talladora més habitualment utilitzada en els treballs d'estructura. Aquesta màquina 

és una eina lleugera, senzilla i composta per una taula fixa amb ranura en el taulell per 

on surt el disc de tall, motor i eix porta-eines. 

En ella únicament es realitzaran operacions de tall o serrat de peces de fusta sent el 

seu destí habitual la formació d'encofrats per la estructura, com taulells, rodanxons, 

taulons, llistons, etc. 

La senzillesa de la màquina i la seva aparent facilitat de maneig, propicien la seva 

utilització per persones no qualificades que menyspreen la seva perillositat, ocasionant 

un gran nombre d'accidents. 

Els riscos que presenta la màquina s'eviten protegint la talladora de forma adient en 

discos i transmissions mitjançant la col·locació de: 

* Carcassa o capó de protecció: 

És un resguard amb la missió d'impedir el contacte de les mans amb el disc en 

moviment, així com protegir a l'operari de la projecció de fragments. La forma més 

adient de col·locar el suport del capó és col·locar sobre el bastidor de la pròpia 

màquina, sempre que no destorbi les operacions. 

* Ganivet divisor: 

És un dispositiu de seguretat que actua com una falca, evitant que es tanqui la fusta 

sobre el disc conforme es va tallant, aconseguint evitar els rebots per pinçament del 

material sobre el disc. 

* Resguard inferior: 
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És un resguard per a aconseguir la inaccessibilitat del disc per la part que sobresurt per 

sota la taula, de forma que permet l'ascens i descens del mateix. En ocasions disposa 

d’una tovera accessòria per a la extracció de serradures. 

*Resguard de la corretja de transmissió: 

És un resguard rígid que cobreix la totalitat de la corretja de transmissió, evitant l'accés 

voluntari o involuntari a la mateixa. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

L'interruptor ha d'estar embotit, a l'abast de la mà de l'operari i lluny de les corretges de 

transmissió i protegit contra posada en funcionament accidental. 

Els discos seran apropiats al material a tallar i del diàmetre adequat al capó de 

protector, no havent d'utilitzar discos que freguin en el resguard indicat. 

La màquina ha d'estar perfectament anivellada i situada en llocs adequats, fóra de 

zones de trànsit o de interferència amb altres treballs i lliure d'obstacles. 

Únicament podrà ser utilitzada per personal qualificat i instruït a l'efecte en el maneig de 

la màquina, així com en el reconeixement dels riscos. 

L'empenta de les peces a tallar es realitzarà amb ambdues mans i els dits polzes 

plegats sobre la mà i mai estesos. Per petites peces s'utilitzaran empenyedors 

apropiats, i per a un tall oblic els elements auxiliars adequats. 

 

3.- RISCOS 

Contactes amb el disc en moviment. 

Retrocessos, rebots i projecció de la fusta. 

Projecció del disc o de fragments. 

Atrapaments en les corretges de transmissió. 

Contactes elèctrics. 
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4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Ulleres o pantalles de protecció facial. 

Roba de treball. 

Guants de cuir. 

 

VIBRADOR DE FORMIGÓ 

1. - CARACTERÍSTIQUES 

Màquina utilitzada per vibrar el formigó a fi i efecte de que aquest es reparteixi uniforme 

i homogèniament, sense formar bosses d’aire (“coqueres”). El seu funcionament és 

elèctric. 

 

2.- NORMES D'UTILITZACIÓ. 

Els vibradors de formigó estaran alimentats a una tensió de seguretat de 24 volts, ja 

sigui mitjançant transformadors o grups convertidors amb separació de circuits. 

En tots els casos seran de doble aïllament. 

La mànega d’alimentació elèctrica estarà protegida quan transcorri per la zona de pas. 

El vibrat del formigó es farà des d’una posició estable. 

Es comprovarà periòdicament d’estat del cable d’alimentació i l’endoll de connexió, així 

com el seu correcte funcionament i aïllament. 

 

3.-RISCOS 

Contacte elèctric. 

Vibracions mà - braç. 

 

4.-PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Guants aïllants per a baixa tensió. 
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SERRA DE DISC PER A MATERIAL CERÀMIC. 

1.-CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 

Màquina emprada en la obra per tallar material ceràmic. Les característiques principals 

són molt similars a la serra circular per tallar fusta, amb la particularitat de la via humida 

utilitzada per evitar la generació de pols en tallar els blocs ceràmics. 

 

2.-NORMES D'UTILITZACIÓ. 

La serra de disc per a material ceràmic serà utilitzada per personal autoritzat. 

No és permès la utilització de la serra circular de fusta per tallar material ceràmic. 

Haurà de disposar de carcassa de protecció i aquesta no serà retirada sota cap 

concepte. 

Tots els òrgans mòbils de la màquina, com ara politges, transmissions, part inferior del 

disc, etc. hauran de tenir els resguards adients per tal d’evitar l’acció atrapant dels 

mateixos. 

La màquina no es situarà en les zones de pas habituals. 

Els interruptors d’accionament estaran col·locat de manera que per engegar o aturar el 

motor l’operari no hagi de passar el braç prop del disc. 

En cap cas s’haurà d’utilitzar per tal de tallar materials diferents als indicats pel disc 

instal·lat. 

Tampoc s’utilitzarà per operacions inadequades, com ara esmolar estris i d’altres. 

La presa d’aigua de la bomba es farà des d’un recipient net i amb aigua suficient per 

que aquesta no treballi en buit. Es comprovarà diàriament el filtre. 

Els contactes elèctrics, connexions i cables hauran d’estar perfectament aïllats, i la 

presa a terra en perfectes condicions. Aquest risc adquireix certa importància per la 

presència de aigua en el procés d’utilització de la màquina. 

Les peces tallades es col·locaran ordenadament per tal de mantenir l’ordre i la neteja 

en la zona de treball. 
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3.-RISCOS 

Projecció de fragments o partícules: Partícules del propi material que es talla o parts 

dels disc en condicions deficients. 

Risc de contacte elèctric: Risc per contacte elèctric indirecte. 

Risc d’atrapament per objectes: Pels elements mòbils de la màquina. 

Risc de cops, contactes i talls amb objectes: Talls en dits i mans deguts al entrar en 

contacte amb el disc de la màquina. 

Exposició a soroll: Al tallar ceràmica el nivell de soroll és elevat. 

 

4.-PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Independentment de les proteccions col·lectives, els operaris hauran de completar la 

protecció mitjançant la utilització de: 

Ulleres o pantalles de seguretat contra impactes. 

Guants. 

Utilització d’auriculars en cas d’una exposició elevada al soroll que produeix aquesta 

tasca. 

 

 

CORRÓ VIBRANT AUTOPROPULSAT 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 

- S’utilitza principalment per a la compactació tant d’urbanitzacions com de carreteres i 

obres lineals. 

- Portaran cabines antibolcament, antiimpactes. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ. 

- Els conductors dels corrons vibrants seran operaris de provada destresa en la 

utilització d’aquestes màquines, en prevenció dels rics per imperícia. 
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- Per pujar o baixar a la cabina, utilitzar els esglaons i agafadors. 

- Es prohibeix l’accés a la cabina enfilant-se als corrons. 

- No saltar directament al sòl. 

- No tractar de realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en 

marxa. 

S’haurà de posar el fre de mà, bloquejar-la, parar el motor i treure la clau. 

- No permetre l’accés a la compactadora de persones alienes i menys fer-les servir. 

- No guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina, poden produir incendis. 

- No aixecar la tapa del radiador en calent, els gasos despresos de forma incontrolada 

poden causar cremades greus. 

- Protegir amb guants si per alguna causa a de tocar el líquid anticorrosiu. Utilitzar 

també ulleres antiprojeccions. 

- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’ha de manipular-los no 

fumar ni apropar-los al foc. 

- Abans del inici de cada torn de treball, comprovar mitjançant maniobres lentes que 

tots els comandaments responguin perfectament. 

- Ajustar sempre el seien a les seves necessitats ja que arribarà als controls amb més 

facilitat i es cansarà menys. 

- Comprovar sempre abans de pujar a la cabina que no hi hagi cap persona dormitant a 

l'ombra projectada per la màquina. 

- Els corrons vibrants portaran una senyalització lluminosa i acústica, ( de sentit de 

marxa). 

- Es prohibeix l’accés a la conducció amb vestimenta sense cenyir, cadenes polseres, 

anells, rellotges perquè poden enganxar-se als controls o demés elements sortits. 

- Les operacions de manteniment només les portaran a terme el personal qualificat 

seguint les normes especificades pel fabricant de la màquina. 
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3.- RISCOS 

- Atropellament (Per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.). 

- Màquina en marxa fora de control. 

- Bolcada (per fallada del terreny o inclinació excessiva). 

- Caiguda per pendents. 

- Xoc contra altres vehicles (Camions, altres màquines). 

- Incendi, (Manteniment). 

- Cremades (Manteniment). 

- Caiguda de persones al pujar o baixar a la màquina. 

- Soroll. 

- Vibracions. 

- Els derivats dels treballs continuats i monòtons. 

- Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques dures. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè (quan existeixi la possibilitat de cops). 

- Protectors auditius. 

- Cinturó elàstic antivibratori. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions i pols. 

- Roba de treball. 

- Vestit impermeable. 

- Sabates per conducció de vehicles. 

- Guants de cuir (Manteniment). 

- Davantal de cuir (Manteniment). 

- Polaines de cuir (Manteniment). 
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TREPANT PORTÀTIL 

1.-CARACTERÍSTIQUES 

Màquina portàtil utilitzada per la perforació en paraments de bloc, ceràmics, de 

maçoneria, pedra, etc. Consta de broques amb diàmetres i resistències diferents, en 

funció de la mida del forat a realitzar i del material a perforar. 

 

2.-NORMES D’UTILITZACIÓ 

Esculli sempre la broca adequada pel material a foradar. 

No intenti realitzar forats inclinats a pols, pot fracturar-se la broca i provocar lesions. 

El desmuntatge i muntatge de broques no ho faci subjectant el mandril que estigui 

encara en moviment, directament amb la mà. Utilitzi la clau. 

No intenti realitzar un forat en una sola maniobra. Primerament marqui el punt a foradar 

amb un punter. Segon apliqui la broca i ja pot seguir foradant. 

No premi l'aparell excessivament. La broca pot trencar-se. 

Les tasques sobre el banc realitzi-les situant la màquina sobre el suport adequat. 

Desconnecti el trepant de la xarxa elèctrica abans d'iniciar les manipulacions pel canvi 

de broca. 

Els trepants manuals constaran de doble aïllament. 

La connexió o subministrament elèctric als trepants portàtils, es realitzaran mitjançant 

mànega antihumitat a partir del quadre de planta, dotada amb clavilla mascle-femella 

estanques. 

3.-RISCOS 

Contacte amb l'energia elèctrica. 

Atrapaments. 

Erosions a les mans. 

Talls. 

Cops per fragments en el cos. 

Els derivats del trencament o mal muntatge de la broca. 
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4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc de polietilè. 

Roba de treball. 

Guants de seguretat. 

Botes de seguretat. 

Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

Protectors auditius. 

Mascareta amb filtre mecànic, en el cas de que el material a foradar desprengui 

partícules de pols. 

 

EINES MANUALS 

1.-CARACTERISTIQUES 

Considerem dins aquest apartat tots aquells estris que s'utilitzen en l’obra i pels quals 

és necessària la força de l’operari que l’utilitza. A continuació es llista un seguit d’eines 

utilitzades durant totes les fases de l’obra : 

Serres, destral, cúter, tisores. 

Pics, pales, rasclets. 

Martells, macetes, punters, escarpes, falques 

Pota de cabra, parpalina. 

Regles, esquadres, nivells, plomades. 

Grifa, tenalles de ferrallista, cisalla, alicates. 

Tornavisos. 

Raspalls, enformador, llimes. 

Diamant de tall de vidres. 

Sergents . 

Buixarda. 

Paleta, paletí, llana normal, llana dentada. 
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Brotxes, pinzells, rodets. 

Talladora de tubs, dobladora de xapes. 

Pelacables. 

 

2.-NORMES D’UTILITZACIÓ 

El personal serà coneixedor de les instruccions d'ús. 

Les eines seran revisades periòdicament de manera que es compleixin les instruccions 

de conservació del fabricant. 

Estaran apilades al magatzem d’obra, portant-les a aquest un cop finalitzat el treball; 

col·locant les més pesades més properes al terra. 

Utilitzar cada eina per la funció per la qual ha estat dissenyada. (Per exemple no 

s'utilitzaran els tornavisos, llimes… com a palanques, ni eines de tall com a eines per 

copejar). 

Rebutjar tot tipus d'eina amb mànec defectuós. 

Les eines punxants (claus, tornavisos…) no es portaran solts a la butxaca, sinó en 

fundes adequades i subjectes al cinturó. És aconsellable l’ús de les caixes d’eines. 

No es tiraran les eines, sinó que s'entregaran en mà. 

Manteniment de l'ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

 

3.-RISCOS 

Talls. 

Cops. 

Punxades. 

Projecció de fragments. 

Caiguda d’objectes. 

Caigudes al mateix nivell. 
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4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Ulleres anti-impactes de seguretat per impedir trossos despresos del material que 

puguin 

danyar la vista. 

Pantalles facials protectores abatibles, si es treballa a la proximitat d’altres operaris. 

Guants de tacte per l’ús de claus i tornavisos. 

Ús de protectors de goma massissa (tipus “Gomanos” o similar) per agafar l’eina i 

absorbir l'impacte fallat. 

 

MÀQUINES ELÈCTRIQUES EN GENERAL 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LES MÀQUINES 

En aquest apartat es consideren globalment aquelles màquines accionades amb 

energia elèctrica com són la pistola fixa-claus, grapadora, serres... 

 

2.- NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ 

− El muntatge i ajust de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant 

muntacorretges, 

mai amb les mans, per evitar el risc d’atrapament. 

− Les reparacions es faran a motor parat. 

− Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits 

mitjançant un bastidor suport d’un tancament a base de malla metàl·lica que permeti la 

observació del bon funcionament de la transmissió. 

− En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines amb 

producció de pols s’utilitzaran per via humida. 

− Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises 

insonoritzades per disminuir el nivell acústic. 

− Es prohibeix l’ús de màquines al personal no autoritzat. 

− Es prohibeix deixar màquines elèctriques abandonades al terra, per evitar accidents. 
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− Les connexions elèctriques de totes les màquines estaran protegides amb doble 

aïllament. 

 

3.- RISCOS 

− Talls i cops. 

− Cremades. 

− Projecció de fragments 

− Caiguda d’objectes 

− Contactes elèctrics. 

− Vibracions 

− Soroll 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

− Calçat antilliscant 

− Guants 

− Botes 

− Ulleres antiprojeccions 

− Protectors auditius 

− Roba de treball 

− Mascareta 

 

BASTIDA PENJADA 

CARACTERÍSTIQUES DE LA MÀQUINA. 

Les bastides penjades mòbils són construccions provisionals formades per plataformes 

de treball horitzontal. Aquestes plataformes es troben suspeses d’un element resistent 

de subjecció mitjançant cables o cordes i amb uns mecanismes d’elevació permeten 

que els operaris puguin arribar a tots els punts exteriors de l’edifici. 
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Els components de que consta una bastida penjada són uns pescants, cables, 

mecanisme d’elevació i plataforma de treball. 

La subjecció dels pescants es podrà fer mitjançant el seu ancoratge al forjat, 

travessant-lo amb perns roscats i creuetes metàl·liques que abastin tres nervis o peces 

resistents (com a mínim) del forjat. 

Si per problemes constructius no es pogués utilitzar aquest sistema caldria col·locar 

contrapesos, que no podran ser susceptibles de ser moguts a mà. Lògicament no serà 

permesa la utilització de bidons d’aigua o sacs de ciment com a contrapesos. 

La separació entre dos pescants consecutius no serà mai superior als 3 metres. 

Els cables dobles, un per l’aparell d’elevació i el segon cable de seguretat que 

garanteixi contra el risc de desplomament o lliscament de la bastida. Una bastida amb 

un sol cable es considerada insegura i constitueix una infracció. 

Els cables seran d’acer, de tipus flexible amb fils d’acer i sense ànima metàl·lica. 

Aquest cable haurà de complir les especificacions de seguretat necessàries. (càrrega 

de trencament de 120 a 160 kg/mm2, coeficient de seguretat=6, diàmetre inferior a 1/12 

del tambor d’enrotllament del mecanisme d’elevació) 

Els cables hauran d’estar en perfecte estat de conservació i de manteniment, en el cas 

de que tinguin més d’un 10% dels fils trencats caldrà substituir-los. 

Els ganxos d’unió entre dels cables i els pescants seran d’acer de ferro forjat, amb els 

cantons arrodonits i dotats de pestell de seguretat. 

Els mecanismes d’elevació hauran de tenir tots els dispositius de seguretat necessaris, 

i hauran de rebre una constant supervisió i manteniment. 

Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm, i podran ser de fusta 

o metàl·liques. La plataforma de treball haurà de disposar de barana de protecció rígida 

de 90 cm, amb barra intermèdia i entornpeu a 15 cm. La barana situada a la part 

interior podrà ser de 

70 cm, només s’acceptarà treure la barana interior de la bastida quan es justifiqui 

clarament que aquesta suposa un impediment per al desenvolupament d’una tasca en 

concret.. En aquests casos, que seran excepcionals, la barana s’haurà de treure només 

durant el temps estricte de durada d’aquesta tasca. Les baranes hauran de tenir una 

resistència mínima de 150 kg/ metre lineal. 
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Les baranes, entornpeu i la plataforma hauran de formar una estructura sòlida 

juntament amb l’estructura de la bastida, formant un conjunt rígid. 

La distància entre la plataforma i el pla de treball (parament vertical) serà inferior a 45 

cm, es recomana que sigui de 30 cm, segons l’article 235 de la O.T.C.V.C. 

S’hauran de presentar punts d’ancoratge al llarg de l’estructura, per evitar moviments 

oscil·latoris. 

La longitud màxima que podran tenir és de 8 metres. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

Abans de la seva primera utilització caldrà fer un reconeixement de tots els elements 

que composen la bastida penjada, així com una prova de càrrega, amb la càrrega 

màxima admissible (500 kg habitualment). Un cop acabada la prova de càrrega es farà 

una acta de correcte muntatge. 

El treball sobre bastides penjades el realitzaran persones preparades i formades per a 

aquesta feina. 

La bastida o el conjunt d’elles haurà d’estar mantenint la posició horitzontal, mentre 

dura el treball i en les operacions d’ascens i descens, per a aconseguir-ho caldrà 

accionar tots els mitjans d’elevació alhora, utilitzant tot el personal necessari. 

Es prohibeix transitar, elevar, o fer baixar les bastides sense mantenir aixecada la 

barana interior. 

Les bastides que formen una bastida continua s’uniran mitjançant articulacions amb 

tancament de seguretat, segons el fabricant. 

S’hauran de preveure accessos fàcils i segurs a la plataforma de treball, tenint en 

compte les condicions més desfavorables que es puguin presentar. 

Les plataformes de treball es carregaran únicament amb el material necessari per a 

realitzar els treballs, aquest estarà repartit de forma uniforme. Es retiraran les runes 

tant ràpid com sigui possible. 

No es podran efectuar moviments bruscs sobre la plataforma, ni entrar ni sortir-ne 

violentament. 
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Tampoc s’hi podrà accedir si no disposa de l’arriostrament necessari. 

No es podran col·locar taulons d’accés o passarel·les entre dues tramades de bastides, 

o entre una bastida i un element constructiu. 

S’hauran de suspendre els treballs en dies de vents forts o quan les condicions 

meteorològiques ho aconsellin. 

Tots els operaris que treballin en una bastida penjada hauran d’utilitzar cinturó de 

seguretat, quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per 

mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments 

d’organització del treball que es subjectaran a punts independents de la bastida (un per 

a cada treballador). 

Es senyalitzarà la zona susceptible de caiguda de materials des de la bastida penjada 

mitjançant una cinta de senyalització, i es prohibirà el treball dins d’aquestes zones. 

En el cas de que fos indispensable el fet de treballar en la vertical de la bastida penjada 

es situarien viseres de protecció del risc de caiguda de materials 

S’instal·laran les següents senyals en la bastida penjada: 

Ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Ús obligatori del casc de seguretat. 

Cartell amb el text: ”No es pot entrar o sortir de la bastida sense estar anellat 

horitzontalment” 

El cable no substitueix la barana, ja que els elements de protecció col·lectiva estan per 

davant dels elements de protecció individual 

 

3.- RISCOS MÉS FREQÜENTS. 

Caiguda al mateix nivell 

Caiguda dels operaris des de la bastida 

Caiguda de materials, eines o altres elements des de la bastida 

Bolcada o caiguda per fallida del pescant 

Caiguda per trencament de la plataforma 
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Bolcada o caiguda per fallida del torn 

Bolcada o caiguda per utilització de cables curts que no cobreixin la totalitat de l’alçada 

que haurà de recórrer amb l’accionament de la carraca. 

Els riscos inherents al propi treball sobre les bastides. 

 

4.- PROTECCIONS PERSONALS. 

Casc de polietilè 

Roba de treball 

Calçat antilliscant 

Cinturó de seguretat 

Botes de seguretat 

 

PISTOLA CLAVADORA 

1.-CARACTERISTIQUES 

És l’eina utilitzada per la fixació de peces de diferents mides mitjançant claus, perns, 

etc. en formigó, pedra o d’altres materials de construcció, a través de l’energia 

subministrada per una càrrega explosiva o per aire comprimit. 

 

2.-NORMES D’UTILITZACIÓ 

- Quan s’inicia un tall amb dispar de pistola clavadora, s’acordonarà la zona, amb 

prevenció de danys a altres operaris. 

- L’accés a un lloc en el qual s’estiguin realitzant dispars mitjançant pistola clavadora 

estarà indicat mitjançant un senyal de perill i un cartell amb la llegenda: “PERILL, 

DISPARS AMB PISTOLA CLAVADORA-NO PASSIN”. 

- Esculli sempre el cartutx impulsor i el clau adequat pel material i l’espessor on clavar-

lo. 

- No intenti disparar sobre superfícies irregulars, pot perdre el control de la pistola. 

- Abans de disparar assegureu-vos que no hi ha ningú a l’altre costat de l’objecte sobre 
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el qual dispara. 

- No intenti realitzar dispars a llocs propers a les arestes d’un objecte, poden 

desprendre’s fragments de forma descontrolada i lesionar-se. 

- No dispari en llocs tancats. Asseguris que el lloc està ben ventilat. 

- Instal·li “l’adaptador per dispars sobre superfícies corbes” abans de donar el dispar. 

Evitarà el descontrol del clau i de la pistola. 

- No intenti clavar sobre fàbriques de rajol, envans, blocs de formigó. 

- No dispari recolzat sobre objectes inestables (caixa, piles de materials, etc.), pot 

caure. 

 

3.-RISCOS 

- Els derivats de l’alt nivell de soroll del dispar pel qui l’utilitza i pel personal de l’entorn. 

- Dispar accidental sobre les persones o les coses. 

- Dispar a tercers per travessar totalment el clau l’element que rep el dispar. 

- Els derivats de la manipulació de cartutxos d’impulsió. 

- Partícules projectades. 

 

 

4.-PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Protectors auditius. 
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MAQUINA DE REGATES ELECTRICA 

1.-CARACTERISTIQUES 

Màquina per fer regates a tot tipus de parets. Capaç de fer 150m/h. amb una 

profunditat ajustable fins a 40mm. i una amplada ajustable fins 46mm., equipat amb 

presa d’extracció de pols. 

2.-NORMES D’UTILITZACIÓ 

- Escollir sempre el disc adequat pel material a polir. 

- No intenti polir en zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment: el disc 

pot fracturar-se. 

- No copejar amb el disc al mateix temps que es talla. 

- Substituir immediatament els discs gastats o amb fissures. 

- No desmuntar mai la protecció normalitzada de disc ni tallar sense ella. 

- Estaran protegides mitjançant doble aïllament. 

- El subministrament elèctric s’efectuarà mitjançant mànega antihumitat a partir del 

quadre general, dotada amb clavilles mascle-femella estanques. 

3.-RISCOS 

- Contactes amb energia elèctrica. 

- Erosions a les mans. 

- Talls. 

- Cops per fragments en el cos. 

- Els derivats del trencament del disc. 

- Els derivats dels treballs en pols ambiental. 

- Trepitjades sobre materials. 

- Els derivats del treball amb producció del soroll. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè. 
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- Roba de treball. 

- Guants de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Protectors auditius. 

- Mascareta amb filtre mecànic. 

 

GRUP DE SOLDADURA (AUTÒGENA, PER ARC ELÈCTRIC) 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

a) Soldadura Autògena o amb Gas. 

S’utilitza en tots aquells procediments en els quals la fusió de les peces a unir 

s’aconsegueix mitjançant el calor aportada per la flama procedent d’un gas o gasos 

combustibles en un equip anomenat bufador. Es pot utilitzar un metall d’aportació. 

Aquesta soldadura produeix radiacions infraroges. 

b) Soldadura per Arc Elèctric. 

S’utilitza en tots aquells procediments de soldadura en els quals el metall es fon a 

causa de la calor produïda per l’acció d’un arc voltaic que salta entre l’elèctrode i el 

metall base (peça a soldar). Aquesta soldadura produeix radiacions ultraviolades. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

a) Soldadura Autògena o amb gas. 

- El subministrament i transport de les bombones de gasos s’efectuarà amb les vàlvules 

protegides amb caperutxa de protecció, no es barrejaran bombones de gasos diferents 

i es transportaran en posició vertical. 

- Les ampolles dels diferents gasos (oxigen, acetilè, butà, propà) s’emmagatzemaran 

separades i en posició vertical. 

- El magatzem de les diferents bombones se situarà l’exterior o bé en un lloc amb 

ventilació constant i directa. 
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- Els encenedors per la soldadura mitjançant gasos liquats hauran d’estar dotats de 

vàlvules antiretrocés de la flama. 

- Periòdicament es controlaran les possibles fugues de les mànegues de 

subministrament de gasos. 

- Convé utilitzar els carros porta bombones. 

- Abans d’encendre l’encenedor s’haurà de comprovar que les connexions de les 

mànegues estiguin fetes correctament. 

- No s’utilitzarà acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure, doncs es pot 

crear un atmosfera explosiva. 

- No és permès fumar al voltant d’una zona en que s’estigui soldant o tallant. 

b) Soldadura per Arc Elèctric. 

- La zona on es realitzi la soldadura haurà d’estar neta i ordenada. 

- Evitar les radiacions de l’arc voltaic utilitzant les proteccions individuals adequades. 

- No mirar directament a l’arc voltaic. 

- No picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. 

- No tocar les peces recentment soldades. 

- L’equip de soldadura haurà d’estar connectat a terra. 

- Les pinces porta elèctrodes i els borns de connexió hauran d’estar ben aïllades. 

 

3.- RISCOS 

a) Soldadura Autògena o amb gas. 

- Caiguda d’alçada (Estructures metàl·liques, treballs sobre forjats, balcons etc.) 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Atrapaments entre objectes. 

- Aixafaments de mans i/o peus per objectes pesats. 

- Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 

- Cremades. 
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- Explosió (Retrocés de la flama). 

- Incendi. 

- Ferides als ulls per cossos estranys. 

- Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 

b) Soldadura per Arc Elèctric. 

- Caiguda d’alçada (Estructures metàl·liques, treballs sobre forjats, balcons etc.) 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Atrapaments entre objectes. 

- Aixafaments de mans i/o peus per objectes pesats. 

- Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 

- Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 

- Cremades. 

- Contactes elèctrics. 

- Projecció de partícules. 

- Ferides als ulls per cossos estranys. 

- Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 

 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè. 

- Elm de soldador. 

- Per la soldadura elèctrica s’utilitzarà una pantalla de protecció que cobreixi tot el front i 

la cara, i que disposi d’un visor que filtri les radiacions. El visor haurà de ser de cristall 

inactínic. 

- Per la soldadura autògena o amb gas s’utilitzarà una pantalla de protecció que 

cobreixi només els ulls, i que disposi d’un vidre fumat que filtri les radiacions infraroges i 

disminueixi la intensitat lluminosa. 
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- Guants de cuir. 

- Manigot de cuir. 

- Polaines de cuir. 

- Davantal de cuir. 

- Roba de treball. 

- Cinturó de seguretat. 

- El local destinat a emmagatzemar les bombones de gasos liquats tindran una 

ventilació constant per corrent d’aire, porta amb tanca de seguretat i, si cal il·luminació 

artificial, aquesta disposarà d’uns mecanismes estancs antideflagrants. A la porta 

s’instal·larà un cartell de prevenció amb el següent avís: “NO UTILITZI ACETILÈ PER 

SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUIN. ES PRODUEIX ACETILUR 

DE COURE QUE ÉS EXPLOSIU”. També constarà de senyals normalitzades de 

“PERILL, EXPLOSIÓ” i “PROHIBIT FUMAR”. 

- Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols 

seca. 

- Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom 

s’establirà una corrent d’aire de ventilació. 

- S’evitarà soldar amb bombones o botelles de gasos liquats exposats al sol. 

- En els treballs es revisaran les vàlvules, mànegues i bufadors per evitar la fuita de 

gasos. 

- Les botelles o ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran en carros 

portabotelles. 

 

PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL 

1.- CARACTERÍSTIQUES DEL MITJA AUXILIAR. 

Per executar els treballs de muntatge de l’estructura hi ha que tindré en compte la 

impossibilitat de l’operari en arribar a certes cotes, per tant se’ls hi ha de proporcionar 

algun element de recolzament i per poder-se moure per la realització del seu treball 

inclòs l’aplec de qualsevol material. 
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Els requisits mínims que haurà de tenir la plataforma elevadora es el compliment del 

RD 1215/1997 i estar provis del marcat “CE” i acompanyat de la declaració “CE” de 

conformitat. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ. 

- La plataforma ha d’estar rodejada per una barana a 1,00 m. d’alçada. 

- Els treballadors hauran d’estar protegits en les plataformes de treball contra 

aixafaments mitjançant una protecció dorsal que haurà de tenir una altura mínima de 

1,8 m. i haurà d’impedir el pas cap a la zona dels dispositius d’elevació de la forquilla. 

- La plataforma de treball haurà d’estar equipada amb una barana fixa, d’un llistó a 

l’altura del genoll (distància màxima del terra no superior a 0,5 m.) i un entornpeu 

(altura mínima de 0,05 m.) 

- Al utilitzar la plataforma de treball en zones de prestatgeries o passadissos estrets 

s’hauran d’adoptar mesures de precaució en forma de comandaments bimanuals o un 

tancament o tancat acoblat al moviment en funcionament com a mínim de 1,8 m. 

d’altura, que no pugui ser travessat. 

- El terra de la plataforma haurà de estar totalment tancada. 

- S’ha de col·locar en un lloc estable. 

- Deu ser manejada i conduïda des de la mateixa plataforma per personal especialitzat. 

- Han de guardar-se les distancies amb les línies elèctriques. 

- Almenys una vegada a l’any les plataformes hauran de ser revisades per un tècnic 

competent. 

- Sobre les revisions periòdiques s’haurà de preparar la documentació de control. 

- Per un bon funcionament s’hauran de llegir les instruccions d’ús i maneig amb el seu 

corresponent registre. 

- En les instruccions, hauran de figurar ,especialment, les mesures de seguretat a 

observar durant la seva utilització. 

- S’haurà de circular a velocitat moderada i ser prudent. 

- És necessari fer senyals acústiques quan existeixi risc pels vianants. 
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3.- RISCOS. 

- Caiguda a diferent nivell des de la plataforma 

- Bolcada 

- Atropellaments 

- Vibracions 

- Soroll 

- Caiguda d’objectes. 

- Cops i topades contra objectes. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

- Botes de seguretat. 

- Casc. 

- Arnes de seguretat. 

- Guants de cuir. 

 

 

 

MARTELL PNEUMÀTIC 

1.-CARACTERISTIQUES 

És l'eina utilitzada per realitzar rases en diferents materials amb una duresa elevada 

com pot ser en formigó, roques.. 

 

2.-NORMES D'UTILITZACIÓ 

- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell 

pneumàtic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual per detectar possibles 

alteracions ( oïdes, òrgans interns, ossos-articulacions, etc.). 

- En l’accés a un tall de martell , s’instal·laran senyals DE “ OBLIGATORI L’ÚS DE 
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PROTECCIÓ AUDITIVA”, ”OBLIGATORI L’ÚS D’ULLERES ANTIPROJECCIONS” I 

“OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETES DE RESPIRACIÓ”. 

- El personal que ha d’utilitzar els martells pneumàtic serà especialista en aquestes 

màquines, en prevenció de riscos per imperícia. 

- Es prohibeix l’ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels 

riscos per imperícia. 

- Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats clavats en els paraments que 

trenquen, en previsió dels desplomes incontrolats. 

- Quan s'inicia un tall amb martells pneumàtics, s'acordonarà la zona, amb prevenció de 

danys a d'altres operaris. 

- Es prohibeix l’ús de martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies 

elèctriques enterrades a partir de trobar la “ cinta” o “ senyalització d’avís” ( uns 80 m. 

per damunt de la línia). 

 

3.-RISCOS 

- Vibracions en membres i òrgans interns del cos. 

- Soroll puntual i ambiental 

- Pols ambiental 

- Sobre esforços 

- Contactes elèctrics 

- Projecció d’objectes i/o partícules. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes per objectes. 

 

4.-PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de seguretat. 
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- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Protectors auditius. 

- Faixa elàstica de protecció de cintura ( antivibratòria ) 

- Canelleres elàstiques ( antivibratòries ). 

 

9.- APLICACIÓ DE LA SEGURETAT E HIGIENE ALS MITJANS AUXILIARS A 

UTILITZAR EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

ÍNDEX DELS MITJANS AUXILIARS 

BASTIDA TUBULAR 

BASTIDA DE CAVALLETS 

ESCALES DE MA 

ESLINGUES 

PUNTALS 

PASSAREL·LES 

TRANSPALETA MANUAL 

PLATAFORMES DE TREBALL MÒBILS 

UNGLA PORTAPALETS 

CARRETILLA DE MA 

CONTENIDOR DE RUNES 

PLATAFORMES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

PLATAFORMES MÒBILS DE MUNTATGE D’ASCENSORS 

BAIXANT DE RUNES 

GUINDOLA DE SOLDADOR 
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BASTIDA TUBULAR 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

Són de fàcil muntatge i donen accessibilitat a grans alçades. Degut a les plataformes 

de les que consta es pot treballar amb grans mesures de seguretat. Se solen utilitzar 

per la construcció de qualsevol treball d’alçada (Façanes, patis, etc.) . 

 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

- Abans d’utilitzar-les, s’ha de fer un projecte on es defineixi el tipus i la classe de 

bastida que caldrà utilitzar. Procurant evitar la instal·lació de bastides amb materials no 

homologats. 

- Las classe o el tipus de bastida ha d’estar definit segons els esforços que hagi de 

suportar. 

- La bastida estarà dotada d’una barana de seguretat de 1,00 m d’alçada, amb llistó 

intermedi a 0,47 m i entornpeus a 0,15 m. 

- La bastida estarà travada a un element ferm i estable. 

- En la seva instal·lació no quedaran buits que permetin la caiguda d’operaris a diferent 

nivell. 

- No s’ha de sobrecarregar el pes de les plataformes i repartir el material uniformement 

sobre ella. 

- Per accedir d’una planta a l’altra de les plataformes s’han d’utilitzar les escales 

existents integrades a la bastida. 

- Cal que la base de recolzament de la bastida sigui regular i compacta. No s’ha de 

permetre el recolzament amb blocs, maons, fustes, etc. 

- La presència de línies elèctriques aèries; en tot cas s’hauran de respectar les 

distàncies reglamentàries. Quan això no sigui possible, s’hauran d’adoptar solucions 

alternatives, com el tall de subministrament elèctric, col·locació de coquilles aïllants o 

substitució dels conductors nus per conductors aïllants. 
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3. RISCOS 

- Caiguda d’alçada 

- Caiguda al mateix nivell 

- Cops 

- Caiguda d’objectes (danys a tercers) 

 

4. PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Arnés de seguretat (durant el muntatge ) 

- Casc 

- Botes 

- Guants 

 

BASTIDA DE CAVALLETS 

1.- CARACTERÍSTIQUES DEL MITJÀ AUXILIAR 

Formades per alumini, ferro i fusta el seu disseny va des de la tradicional de fusta amb 

una secció similar a una A, o de la tisora metàl·lica. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ. 

Es muntaran perfectament anivellades , per a evitar el risc de treballar en superfícies 

inclinades. 

Les bastides de fusta, estaran sanes, perfectament encolades i sense oscil·lacions, 

deformacions i trencaments, per a eliminar riscs per fallides, trencament espontani i 

fimbrament. 

Les plataformes de treball s'ancoraran perfectament a les bastides de cavallets, per a 

evitar balanceigs i altres moviments. 

Les plataformes de treball no sobresortiran pels costats més de 40 cm per a evitar risc 

de bolcada per basculament. 
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Les bastides no estaran separades entre eixos més de 2,5 m. per a evitar grans fletxes, 

augmenten el risc de fimbrament. 

Les bastides es formaran com a mínim amb dos cavallets 

Es prohibeix substituir els cavallets, per bidons, piles de materials i assimilables. 

Els cavallets metàl·lics amb sistema d’obertura i tancament tindran una cadeneta 

limitadora d'obertura màxima. 

En les plataformes de treball només es mantindrà el material estrictament necessari i 

repartit uniformement. 

Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm. 

Les bastides de cavallets que estiguin situades a mes de 2 m. d'alçada estravaran entre 

sí i portaran la corresponent barana perimetral a 90 cm. d’alçada, llistó intermedi i 

entornpeus. 

Es prohibeix formar bastides sobre cavallets metàl·lics simples on les plataformes de 

treball estiguin situades a mes de 6 metres d’alçada. 

Es prohibeix treballar sobre bastides de cavallets sustentades per una altra bastida de 

cavallets. 

La fusta a utilitzar(en el cas) serà sana sense defectes ni nusos a la vista per a evitar 

riscos per trencament dels taulons que formen la superfície de treball. 

 

3.- RISCOS 

Caiguda a diferent nivell. 

Caiguda al mateix nivell. 

Caiguda al buit . 

Cops o immobilitzacions durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 

Els derivats de la utilització de taulons i fusta de petita secció o en mal estat. 

Els inherents a l'ofici necessari pel treball a executar. 

 

4. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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Calçat antilliscant (segons casos) 

Botes de seguretat (segons casos) 

Cinturons de seguretat ( per a treballs sobre plataformes ubicats a més de 2 m. 

d’alçada) 

 

ESCALES DE MÀ 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

Mitjà auxiliar utilitzat per la pujada i/o baixada de persones amb diferent nivell, amb o 

sense material. 

Les escales portàtils de mà podran ser metàl·liques o de fusta prefabricades. A l’obra 

s’han d’evitar aquelles escales fabricades a la mateixa ja que, a la majoria de casos, no 

compleixen les normes de seguretat enumerades a continuació 

Els muntants de l’escala serà d’una sola peça i no presentarà nusos ni zones 

trencades. 

Els travessers, en les escales de fustes estaran acoblats i en les escales metàl·liques 

soldats en tot el perímetre. Ambdós casos estaran en bon estat de conservació (no 

nusos ni ruptures). 

La distància entre travessers estarà entre els 25 i 35 cm., l’amplada mínima del 

travesser serà de 50 cm. 

Les escales de fusta estaran protegides mitjançant vernís transparent. En les escales 

metàl·liques la protecció serà pintura antioxidant. 

En general les escales estaran suplementades amb dispositius adequats. En el cas de 

les metàl·liques aquestes no estaran suplementades amb unions soldades. 

Les alçades màximes son: 

Escales de mà < 5 m. 

Escales de mà reforçades < 7 m. 

Escales telescòpiques < 12 m. 

Escales de tisora < 5,5 m. 
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Les escales portaran en tots els casos sabates, puntes de ferro, grapes o qualsevol 

altre dispositiu antilliscant per evitar un desplaçament de la mateixa. La superfície sobre 

la que estarà recolzada l'escala serà estable. 

Estaran subjectades en la seva part superior a la zona d'arribada en estructura ferma o 

element fix de tal manera que no hi hagi moviment o desplaçament lateral. En zones 

d'arribada puntuals (postes, pilars, etc.), l'escala a la zona superior tindrà una banda de 

recolzament a base de tefló i fibra de vidre de característiques antilliscants. 

Les escales telescòpiques portaran estabilitzadors laterals per fer-la més estable. 

Les escales de tisora portaran entre els dos cossos un cadena o cable de seguretat 

que limitin la seva obertura. A més disposaran en l'articulació superior de topalls de 

seguretat d'obertura. 

En general a l'escales mai es faran servir com a suport de plataformes de treball, 

passarel·les o qualsevol altre tipus de treballs pels quals no estiguin destinades. 

 

2.- NORMES D'UTILITZACIÓ 

Les escales es guardaran mentre no es facin servir en lloc cobert que la protegeixi dels 

agents climatològics. 

El transport de l'escala es farà preferentment per dos persones. Quan per la seva 

longitud permeti de ser transportada per una sola persona, aquesta la portarà amb la 

part de davant elevada uns 2 metres per evitar possibles cops amb persones. 

En la col·locació de l'escala es tindrà en compte que el seu recolzament inferior no 

estigui separat de la projecció vertical de l'extrem superior més enllà de 1/4 de la 

longitud total de l'escala. 

En la seva part superior l'escala sobrepassarà 1 m. la cota o nivell d'arribada de la 

superfície. 

En la col·locació de l'escala aquesta no serà suplementari amb peces o materials en la 

seva base que suposin una situació inestable de la mateixa. 

La pujades i baixades es faran sempre mirant a l'escala. 

Mai es permetrà que en faci ús de l'escala més d'una persona, fins que no hagi sortit la 

persona que l'utilitza no tornarà a pujar o baixar cap persona. 
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Mai es desplaçarà el cos fora de la vertical de l'escala, ja que un moviment brusc pot 

provocar una caiguda de la persona. 

Les càrregues a transportar mentre es faci servir l'escala es reduiran en tot el possible i, 

en tot cas, deixaran les mans lliures per poder agafar-se. 

Les escales de mà només s’haurà d’utilitzar per accedir a la última planta que s’estigui 

construint, ja que les plantes inferiors ha de tenir l’escala definitiva amb els esglaons en 

tota la seva amplada. 

Els treballs a sobre d'escala es restringiran al màxim. Durant els treballs que es tinguin 

que realitzar, el treballador mantindrà els dos peus dintre del mateix graó i la cintura no 

sobrepassarà l'alçada de l'últim graó. 

En escales en general i en escales de tisora en especial aquestes no es desplaçaran 

mentre hi hagi persones a sobre treballant. 

 

3.- RISCOS 

Caigudes a diferent nivell. 

Caiguda lateral per recolzament defectuós. 

Trencament d'algun element per algun defecte ocult. 

Lliscaments per ruptura o recolzament incorrecte. 

Els derivats d'usos inadequats. 

Muntatges perillosos. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

 

ESLINGUES 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

La capacitat de càrrega màxima ha d’estar marcada en l'eslinga. 

La gasa (gaza) estarà dotada de protecció del cable per mitjà de “guardacabos”. 
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La forqueta (horquilla) de la grapa s’ha de col·locar sobre el ramal mort del cable i el 

pont sobre el ramal estès. 

La distància entre grapes consecutives serà igual a 6-8 vegades el diàmetre del cable. 

El nombre de grapes dependrà del diàmetre del cable. 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

La càrrega de treball que ha de suportar una eslinga augmenta en funció de l'angle 

d'inclinació, per això l’angle superior entre els ramals d’una eslinga en càrrega no ha de 

sobrepassar els 90° i en cap cas els 120°. Això es pot evitar emprant eslingues curtes. 

Es substituiran els cables quan s'observi la formació de nusos o la ruptura de més d'un 

10% dels fils, comptats al llarg de 2 trams de cablats. 

No es recolzaran mai sobre arestes vives. Per prevenir-ho s'intercalaran cantoneres de 

protecció. 

Els ramals de dues eslingues diferents no es creuaran mai de forma que es muntin l'un 

sobre l'altre sobre el ganxo d’elevació. 

S’ha d'evitar arrossegar-les per superfícies rugoses o per terres i sorres. 

S'emmagatzemaran penjant-les enrotllades folgadament en locals secs i lluny de focus 

de calor i de substàncies oxidants o corrosives. 

S'han d'examinar cada dia que s'usin i, com a mínim, es farà una revisió completa cada 

tres mesos amb l'expedició d’un certificat. 

 

3.- RISCOS 

Caiguda d’objectes. 

Atrapaments. 

Cops i talls. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc de polietilè. 

Guants de cuir. 
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Botes de seguretat. 

 

PUNTALS 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

Tub metàl·lic extensible, que treballa a compressió, utilitzat per apuntalar elements 

constructius de forma provisional en la fase d’execució de l’obra. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

Els puntals s’aplegaran en l’obra en el lloc indicat en els plànols. 

Els puntals s’aplegaran ordenadament i per capes horitzontals d’un únic puntal en 

altura i fons el que es desitgi( cada capa es disposarà de forma perpendicular a la 

immediatament inferior). 

L’estabilitat de les torretes d’aplec de puntals, s’assegurarà mitjançant la fixació de 

“peus drets” de limitació lateral. 

Es prohibeix expressament després del desencofrat l’apilament irregular dels puntals. 

Els puntals es desplaçaran entre les diverses plantes en paquets uniformes sobre el 

calaix, lligats en els dos extrems per evitar que es vessin. El conjunt es suspendrà 

mitjançant eslingues del ganxo de la grua torre. 

Es prohibeix la càrrega de més de dos puntals per un sol home per evitar sobre-

esforços. 

Els puntals telescòpics es transportaran amb els passadors i mordaces instal·lades en 

posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció dels puntals. 

Les fileres de puntals es disposaran sobre dorment de fusta, i aplomats en la direcció 

exacta en la que es desitgi treballar. 

Els puntals es clavaran al dorment i alsotapont per aconseguir una major estabilitat. I es 

falcaran si treballen inclinats respecte la vertical. 

La capa de dorments de taulons intermèdia serà indeformable horitzontalment i clavada 

en els encreuaments. 

La superfície del lloc de recolzament, estarà consolidada mitjançant compactació o 
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enduriment. 

El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 

uniformement repartits. Es prohibeix expressament les sobrecàrregues puntuals. 

Es prohibeix la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada per 

qualsevol causa. En prevenció d’accidents, es disposaran al costat de la filera 

deformada i sense actuar sobre aquesta, una segona filera de forma correcta capaç 

d’absorbir part dels esforços causants de la deformació, donant avís immediat a la 

direcció facultativa, sempre que el risc d’enfonsament no sigui immediat. En aquest cas 

s’abandonarà el lloc de treball. 

Els puntals es travaran horitzontalment ( en el cas que es necessiti la seva màxima 

extensió) utilitzant les peces abraçadora. 

Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense òxid, pintats en tots els seus 

component, etc.). 

Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d’esforços innecessaris). 

No hauran de tenir deformacions, bonys ni estar torçats. 

Estaran dotats en els seus extrems de les plaques de recolzament per poder clavar-los. 

 

3.- RISCOS 

Caiguda des d’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 

Caiguda des d’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 

Caiguda des d’altura dels puntals durant les maniobres de transport elevats. 

Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 

Atrapament de dits. 

Caiguda d’elements que formen part del puntal sobre els peus. 

Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 

Trencament del puntal per fatiga del material. 

Trencament del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 

Desplaçament del puntal per manca de falca. 
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Desploma d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 

Els propis del treball del fuster encofrador. 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc de polietilè. 

Calçat antilliscant . 

Guants de cuir. 

Roba de treball. 

Botes de seguretat. 

Cinturó de seguretat. 

Les pròpies del treball específic en el que es facin servir puntals. 

 

PASSAREL·LES 

1-CARACTERÍSTIQUES 

Les passarel·les estaran formades per taulons de fusta amb una dimensió mínima de 

60 cm. (3 taulons) pel pas del personal i de 1.20 m per l’accés de materials. 

Els taulons aniran units entre sí per taulons o llistons transversals, col·locats a una 

distància no superior a 1m. 

Quan existeixin un risc de caiguda d’alçada major de 2m les passarel·les disposaran de 

baranes de 90cm , barana intermèdia i entornpeu. 

 

2-NORMES D’UTILITZACIÓ 

S’utilitzaran per salvar forats entre forjats al mateix o diferent nivell, rases en excavació 

i, en general per travessar zones on existeixi risc de caiguda en alçada. 

Els seus punts de recolzament seran segurs i fixes 

. 

3-RISCOS 

Caiguda en alçada. 
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Caiguda al mateix nivell. 

Caiguda d’objectes sobre les persones. 

4-PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc de polietilè. 

Roba de treball. 

Botes de seguretat. 

 

TRANSPALETES MANUALS 

1. DESCRIPCIÓ 

La transpaleta manual permet traslladar de forma horitzontal càrregues unitàries sobre 

palets. 

Essent un tipus de carretó manual, fa que el risc de sobre esforç als treballadors que 

les condueixen segueixi existint. Concretament, aquest perill pot venir donat per: 

- Transportar càrregues massa pesades tant pel propi carretó com per la persona que 

els condueix. 

- Fer un esforç d’elevació massa elevat en haver de bombejar una sobrecàrrega. 

- Desplaçar el carretó per una superfície en mal estat. 

- Arrossegar l’equip carregat per rampes massa inclinades. 

- Acusar una sobrecàrrega deguda al bloqueig de les rodes directrius. 

 

2. MESURES PREVENTIVES 

Limitar la utilització de transpaletes manuals quan es prevegi transportar càrregues que 

no superin els 1.500 kg. 

Per a pesos superiors es recomana emprar transpaletes que disposin de motor elèctric 

o de manutenció mecànica, així com carretons automotrius. 

Incorporar algun equip que previngui sobrecarregar la transpaleta; en aquesta línia 

d’actuació es pot pensar en: 
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Un sistema de medició que permeti visualitzar el pes de la càrrega que es transporta. 

Un dispositiu limitador de càrrega. 

Tot i que es respecti la capacitat màxima de la transpaleta indicada pel fabricant, cal 

tenir present que a partir d’un cert pes, l’esforç que ha d’exercir el conductor per 

arrossegar la càrrega pot ser superior a la seva capacitat física. 

En el cas de desnivells importants entre l’alçada de la forquilla de la transpaleta i les 

plataformes des d’on s’hagin de deixar les càrregues, és col·locarà un bastidor metàl·lic 

sobre la forquilla que suplementi aquesta diferència. 

Les característiques del material i del diàmetre de les rodes s’ha d’adequar al tipus de 

la transpaleta. 

L’estat de les rodes, així com de la resta del sistema de rodament s’ha revisar per tal de 

controlar el grau de desgast i així evitar un esforç addicional. 

La manutenció de les transpaletes ha d’estar limitada a operaris que reuneixin bones 

condicions físiques. 

S’hauran de seguir les normes de manteniment indicades pel fabricants, en especial pel 

que fa al sistema hidràulic, a la barra de tracció i a les rodes. 

 

3. CONDICIONS D’EXPLOTACIÓ 

Els recorreguts per on es desplacin les transpaletes han d’estar lliures de rampes i el 

paviment ha de ser llis, regular i antilliscant. 

Els passadissos de circulació han de permetre el pas de la transpaleta i de la persona 

que la manipula; així entre les paletes emmagatzemades han d’haver-hi 20 cm. com a 

mínim. 

Les zones de pas es limitaran de les zones d’emmagatzematge mitjançant ratlles 

grogues pintades en el terra. 

Les cruïlles disposaran de miralls que facilitin la visió de punts conflictius. 

 

4. REGLES DE CONDUCCIÓ I CIRCULACIÓ 

Abans d’iniciar el desplaçament, s’assegurarà que les càrregues estiguin equilibrades i 
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subjectades als seus suports. 

El treballador tirarà del carretó per l’empuny i amb la palanca de comandament en la 

posició de punt mort. 

El treballador avançarà tirant de l’equip amb una mà, mentre el es situa a la dreta o la 

esquerra de la màquina; el braç de la persona i la barra de tracció han de formar una 

línia recta durant la tracció. 

En el cas que s’hagin de baixar plans inclinats, el pendent màxim serà de 5%; tot i així, 

només estarà permès si es disposa de fre i l’operari s’haurà de situar darrera de la 

càrrega. 

 

5. RISCOS 

Caigudes al mateix nivell. 

Cops i atrapaments amb la màquina. 

Caiguda o desplomament de la càrrega. 

Sobre-esforç. 

Bolcada del sistema màquina-càrrega. 

Col·lisions amb prestatgeries i altres càrregues. 

 

PLATAFORMES DE TREBALL MÒBILS. 

1.- CARACTERÍSTIQUES DEL MITJA AUXILIAR. 

Per executar els treballs de muntatge de l’estructura s’ha de tenir en compte la 

impossibilitat de l’operari d’arribar a certes cotes i s’ha de proporcionar a l’operari d’un 

element de recolzament i per a poder-se moure per la realització del seu treball inclòs 

l’aplec de qualsevol material, els requisits mínims són els següents: un ample de 60 cm 

quan la plataforma sigui de fusta, no haurà d’estar pintada ni de tenir nusos. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ. 

La plataforma ha d’estar rodejada per una barana de 1,00 m. d’alçada. 
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S’ha de col·locar en un lloc estable. 

Quan la plataforma sigui mecànica s’han de comprovar diàriament tots els mecanismes 

que la composen. 

Se li ha de proporcionar més base per a la seva estabilitat, la qual s’aconseguirà amb la 

utilització d’uns gats estabilitzadors. 

Ha de ser manejada i conduïda des de la mateixa plataforma per personal especialitzat. 

Han de guardar-se les distàncies amb les línies elèctriques. 

En la plataforma s’indicarà la carrega màxima. 

S’evitarà utilitzar les plataformes per elevar material. 

 

3.- RISCOS. 

Caiguda a diferent nivell. 

Caiguda al mateix nivell. 

Cops durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 

Caiguda d’objectes. 

Cops i topades contra objectes. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

Botes antilliscants 

Botes de seguretat. 

Casc. 

Arnes de seguretat. 

Guants de cuir. 

 

UNGLA PORTAPALETS 

1.- DESCRIPCIÓ 

Mitja auxiliar que s’utilitza pel trasllat vertical dels palets de materials diversos que han 
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estat subministrats a l’obra. Es composa per dos perfils metàl·lics en posició vertical 

que van units a uns altres dos horitzontals, destinats a enganxar el palet entre els 

travessers horitzontals. 

La zona d’unió amb el ganxo de la grua es realitza a través de dos perfils metàl·lics 

col·locats en posició inclinada fins formar un triangle isòsceles, al vèrtex del qual es 

troba l’anella d’agafament. 

 

2.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT. 

No s’excedirà la capacitat portant del portapalets. 

L’hissat es realitzarà sempre de forma vertical, mai en diagonal i tirant. 

No es transportaran operaris sobre el portapalets. 

Es revisarà la ungla per tal de poder detectar esquerdes que posin en perill la seguretat 

dels operaris. 

 

3.- RISCOS. 

Caigudes al mateix nivell. 

Caigudes de material transportat. 

Cops amb el mitjà auxiliar. 

Atrapaments. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

Casc de seguretat. 

Roba de treball. 

Calçat de seguretat. 

 

CARRETÓ DE MÀ 

1.- CARACTERÍSTIQUES 
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Els carretons de mà, en les seves distintes variants: d’una, dues, o quatre rodes, són 

uns útils molt empleats per el transport de materials. En la seva senzilla utilització i 

aparent innocuïtat es on resideix precisament la seva perillositat, essent freqüents les 

lesions sofertes per els operaris que les utilitzen. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

Els carretons s’han dissenyat per transportar materials i no persones. No s’ha de 

permetre que portin passatgers, ni utilitzar-la com si fos un patinet. 

Un carretó de mà haurà estar en bon estat de treball. Han de ser freqüentment revisats 

per reparar-los o llançar-los si estiguessin inservibles. 

Hauran de carregar-se equilibrant bé la càrrega, de forma que no es desplaci i pugui 

caurà intempestivament sobre el propi peu de l’operari o sobre l’altre company de 

treball. 

Prestar atenció a la posició de les mans mentre s’empeny un carretó, ja que al passar 

molt pròxim a una paret u obstacle poden colpejar-se els dits. 

Portar sempre el carretó davant espitjant-lo, sobre tot en les rampes. 

El material s’haurà de col·locar de manera que al empènyer sempre es tingui suficient 

visibilitat. 

Al bolcar un carretó per buidar-lo. L’operari haurà de posar especial cura per no ésser 

colpejat pels braços del carretó. 

Quan s’hagi de deixar un carretó parat, s’aparcarà en lloc segur i apartat dels 

passadissos. 

En els carretons d’una o dues rodes es disposarà la càrrega el més avançada possible 

per a descarregar l’esforç dels braços. 

Així mateix, al transportar càrregues amb aquest tipus de carretons, es tindrà la 

precaució al aixecar-les de flexionar braços, cames i mantenir l’esquena vertical, amb 

objectiu d’evitar sobre-esforços en els músculs dorsals. 

Es perillós portar un carretó amb les mans humides o greixoses. Es molt convenient 

l’ús de guants de protecció. 
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3.- RISCOS 

Lesions en mans per cops o fricció amb les parets u obstacles. 

Aixafament de peus per caiguda d’objectes. 

Cops en el cos ocasionats pels braços del carretó al buidar-lo  

Caiguda a nivell o alçada. 

 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Guants de cuir. 

Botes de seguretat. 

 

CONTENIDOR DE RUNES 

1.-DESCRIPCIÓ DEL MITJA AUXILIAR 

Element trapezoïdal metàl·lic utilitzat per a l’evacuació de runes que procedents 

d’enderrocs o de la pròpia execució dels edificis. 

 

2.- NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT. 

El contenidor es transportarà i es treure de l’obra mitjançant un camió. 

Es recomanar regar les runes per evitar tindre ambients polsosos. 

Durant el transport del contenidor fins l’abocador s’aconsella tapar-lo amb una lona. 

 

3.- RISCOS. 

Cops i atrapaments durant la col·locació del contenidor. 

Ambient polsos. 

Caiguda de material del interior del contenidor. 
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4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

Botes. 

Guants. 

 

PLATAFORMES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

1.- CARACTERÍSTIQUES DEL MITJÀ AUXILIAR 

- Plataforma metàl·lica que té per missió rebre les diferents càrregues suspeses per la 

grua fixa o mòbil, per facilitar la seva recollida, sense perdre la verticalitat de la càrrega 

a fi de protegir a l’operari dels possibles riscos. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ. 

- La plataforma haurà de dur, a esquerra i a dreta, les corresponents baranes (a 90 

cm), barra intermèdia i entornpeus. 

- La subjecció de la plataforma es farà amb puntals que estaran recolzats als extrems 

de la plataforma i amb dorments al sostre del forjat, o en bigues (forjat unidireccional) 

- La càrrega haurà d’accedir a la plataforma per la part davantera d’aquesta. 

- L’operari haurà de dur cinturó de subjecció, en el moment d’accedir a la plataforma 

per rebre la càrrega. 

- En la part davantera hi haurà una porta o una cadeneta de banda a banda a 90 cm., 

que es retirarà en el moment d’accedir la càrrega i es tornarà a col·locar un cop retirada 

la càrrega de la plataforma. 

- L’operari de la grua haurà de tenir visible en tot moment el procés de desplaçament 

de la càrrega i les possibles indicacions que faci l’operari des de la plataforma. 

- L’operari no es situarà mai sota la càrrega en suspensió. 

- No es podrà deixar una càrrega permanentment dipositada sobre la plataforma. 

- Es mantindrà la plataforma neta d’objectes per a evitar ensopegar i caigudes. 
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3.- RISCOS 

- Caiguda a diferent nivell. 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Caiguda al buit . 

- Cops o immobilitzacions durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 

- Caiguda d’objectes. 

- Cops i xocs contra objectes. 

 

4. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Calçat antilliscant. 

- Botes de seguretat. 

- Casc de polietilè. 

- Cinturons de subjecció. 

- Guants de cuir. 

 

BAIXANT DE RUNES 

1.- CARACTERÍSTIQUES DEL MITJA AUXILIAR 

Mòduls troncocònics articulats de material plàstic resistent, d’un metre d'alçada 

aproximadament. El conjunt és un conducte aplomat en la vertical de la façana o pati 

interior, amb boques de descàrrega a cada planta. Al final del recorregut hi ha un 

contenidor on s’aboca la runa, així s’evita la dispersió d’aquesta. 

El seu radi de cobertura horitzontal es d’uns 25 m. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

- El muntatge del tub, quan es faci per la façana o pati interior, s’agafarà a cadascun 

dels forjats mitjançant ancoratges especials correctament col·locats. 

- Al final del recorregut del tub de runa, al contenidor, es col·locarà un tendal que el 
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recobreixi tot sencer, per tal d’evitar que es produeixi pols al caure la runa. 

- Els operaris encarregats de llençar la runa pel tub s’ocuparan de que els trossos de 

grans longituds o volum es fragmentin, a l’objecte de no produir embussaments en el 

tub. 

- A les immediacions del punt de descàrrega es delimitarà i senyalitzarà el risc de 

caiguda d’objectes. 

 

3.- RISCOS 

- Cops per objectes. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Pols a la recepció de materials. 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Mascareta antipols. 

 

GUINDOLA DE SOLDADOR 

1.- CARACTERÍSTIQUES 

Plataforma de treball utilitzada en els treballs de soldadura. 

 

2.- NORMES D’UTILITZACIÓ 

Les guindoles estaran constituïdes amb ferro dolç o amb tub de secció quadrada i xapa 

de ferro dolç. 

El paviment serà de xapa de ferro antilliscant. 

Les dimensions mínimes del prisma de muntatge seran de 500x500x1000 mm. 

Els elements de penjar no permetran balancejo. 

Les soldadures d’unió dels elements de la guindola seran de cordó 
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Estaran proveïdes d’una barana perimetral de 100 cm. d’alçada formada per barra 

passamà, barra intermèdia i entornpeu de 15 cm. 

Les guindoles es protegiran amb pintura anticorrosiva de colors vius per detectar-se 

millor visualment. 

Les guindoles es pujaran a la zona de treball mitjançant cabrestants, mai directament a 

mà, en prevenció de sobreesforços. 

L’accés a la guindola es farà des de les ales de la perfileria metàl·lica i subjectat 

mitjançant un arnés de seguretat. 

L’accés a les ales de la perfileria metàl·lica es farà mitjançant escales de mà . 

L’interior de les guindoles estarà lliure d’objectes i retalls que puguin dificultar l’estada 

del treballador. 

 

3.- RISCOS 

Caiguda a diferent nivell 

Desplom de la plataforma 

Talls per rebabes i similars. 

Els derivats dels treballs de soldadura. 

4.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Cinturó de seguretat. 

Botes de seguretat 

Calçat antilliscant 

Roba de treball 

 

10.- CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha especificat en la present memòria, es considera suficientment 

justificat i definitori el document. 
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11.- Pressupost del’Estudi de Seguretat i Salut. 

Capitol 1. Equips de protecció individual 1.000,00 

Capitol 2. PROTECCIONS COL.LECTIVES 2.000,00 

TOTAL 3.000,00 

 

El pressupost destinat a Seguretat durant l’execució de l’obra que preveu aquest Estudi 

de Seguretat ascendeix a la quantitat de TRES MIL EUROS (3.000,00 €) 

 

Barcelona, maig de 2016 

 

Signatura del titular de l'activitat           Signatura del tècnic redactor del Projecte: 

 

 

 

 

       José Manuel Ramos Jiménez 
CETIB 19869 
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ANNEXOSANNEXOSANNEXOSANNEXOS    

ANEXO 1CARRETILLAS ELEVADORAS 

• 1.- Consideraciones generales 
• 2.- Recomendaciones generales 
• 3.- Recomendaciones particulares 
• 4.- Antes de comenzar a trabajar 
• 5.- Ropa y equipos de protección individual 
• 6.- Comprobaciones diarias 
• 7.- Al arrancar la máquina 
• 8.- Al circular con la máquina 
• 9.- Trabajando con la máquina 
• 10.- Al finalizar el trabajo 
• 11.- Control del estado de la máquina 

 
 
1.- Consideraciones generales 

• Una carretilla elevadora  es una máquina móvil autopropulsada sobre ruedas destinada 
a la elevación, manipulación y transporte de cargas, preferentemente paletizadas, que es apta 
para desplazarse sobre terrenos irregulares.  
• Esta ficha es válida para carretillas elevadoras accionadas por un motor eléctrico 
(recomendado). En caso de usar uno de combustión los gases se enviaran conducidos 
directamente al exterior. 
• Esta ficha muestra únicamente las normas específicas de seguridad  que deberá 
seguir el operador de esta máquina para poder utilizarla de un modo seguro.  
• Esta ficha no sustituye al manual de instrucciones del fabricante . Las normas 
contenidas son de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto.  
• Esta ficha está destinada a operadores de maquinaria alquilada, por lo que no se 
contemplan los riesgos derivados de las operaciones de transporte o mantenimiento de la 
máquina (operaciones que serán realizadas por las empresas de alquiler).  
• La máquina sólo deberá emplearse para el fin al que ha sido destinada y siempre por 
personal autorizado y formado  para su utilización.  
• El operador debe familiarizarse con el manejo de la máquina  antes de usarla por 
primera vez. Deberá conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando, la forma de 
parar rápidamente el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario 
para maniobrar y la misión de los dispositivos de seguridad.  
• Prestar una especial atención a todas las placas de información y advertencia  
dispuestas en la máquina.  
• Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la máquina 
sólo podrán ser realizadas por personal especializado  perteneciente a la empresa alquiladora.  
• No utilizar la máquina cuando se detecte alguna ano malía  durante la inspección 
diaria o durante su uso. En tal caso, poner la máquina fuera de servicio y avisar inmediatamente 
al servicio técnico de la empresa alquiladora.  

 
2.- Recomendaciones Generales 

• Utilizar carretillas elevadoras automotoras con marcado CE prioritariamente o adaptadas 
al RD 1215/1997.  
• Se recomienda que la carretilla elevadora automotora esté dotada de avisador luminoso 
de tipo rotatorio o flash.  
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• Debe estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que el conductor está 
autorizado, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 
de julio. El conductor se debe haber leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por 
una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet B de conducir.  
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la carretilla 
elevadora automotora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, 
etc.  
• Está prohibido el uso del teléfono móvil, excepto si se dispone de kit manos libres.  
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor.  
• Asegurar la máxima visibilidad de la carretilla elevadora automotora mediante la limpieza 
de retrovisores, parabrisas, espejos, etc.  
• Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de subir a la máquina.  
• Subir y bajar de la carretilla elevadora automotora únicamente por el acceso previsto por 
el fabricante.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles.  
• Comprobar la existencia de un extintor en la carretilla elevadora automotora.  
• Comprobar que la altura máxima de la carretilla elevadora automotora es la adecuada 
para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 
3.- Recomendaciones Particulares 

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
• No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
• No subir ni bajar de la carretilla elevadora automotora en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 
seguridad o similar).  
• Está prohibido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el 
apoyo de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Respetar la señalización interna de la obra.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 
que los gases se han extraído.  
• Cuando se realicen transportes con cargas que superen la altura del respaldo de carga, 
es necesario atarlas.  
• Centrar el peso de la carga entre las horquillas.  
• Considerar la dirección del viento en el transporte de los materiales.  
• En el transporte de cargas con palés, fijar los materiales en flejes o similares.  
• Asegurar una correcta iluminación de la zona de trabajo.  
• Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios (sin aceites, 
grasas, etc.).  
• Limitar la velocidad a las condiciones del local y respetar la señalización de las vías de 
circulación.  
• Evitar el acceso de vehículos y peatones por la misma puerta de acceso a talleres, 
almacenes, etc.  
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• No aparcar la carretilla elevadora automotora en intersecciones o zonas de paso.  
• No permitir la utilización de la carretilla elevadora automotora para levantar personas.  
• Manipular únicamente cargas que estén dentro de la capacidad máxima de la carretilla 
elevadora automotora. En ningún caso se pueden añadir contrapesos.  
• Acercarse a la carga a una velocidad moderada.  
• La velocidad máxima de la carretilla elevadora automotora es de 10 km/h en espacios 
interiores y 20 km/h en eespacios exteriores.  
• La carga tiene que colocarse lo más cerca posible del mástil de la carretilla elevadora 
automotora.  
• Realizar el transporte con la carga en la zona baja del traspalé, a unos 15 cm del suelo.  
• Con la carretilla elevadora automotora cargada, circular siempre de cara a la pendiente 
tanto en pendientes ascendentes como descendentes.  
• Evitar la realización de giros en zonas con pendientes.  
• Cuando circule detrás de otro vehículo, es necesario que mantenga una separación 
aproximadamente igual a tres veces la longitud de la carretilla elevadora automotora.  
• Si la carga quita visibilidad, hay que circular marcha atrás.  
• No permitir desplazarse con el mástil inclinado hacia adelante, o con la carga en posición 
elevada.  
• No permitir inclinar el mástil con la carga en posición elevada.  
• No permitir dejar la carretilla elevadora automotora con la carga en posición elevada.  
• Una vez finalizado el trabajo, dejar la horquilla en contacto con el suelo.  
• No permitir aparcar en zonas con pendiente.  
• Utilizar carretillas eléctricas en lugares cerrados.  
• Evitar dejar la carretilla elevadora automotora estacionada en pendientes.  
• Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa holgada, ni 
joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, la máquina debe estar estacionada en un 
terreno llano, con el freno de estacionamiento, la palanca de marchas en punto muerto, con el 
motor parado y la batería desconectada.  
• En operaciones de cambio de horquillas, no controlar la alineación de los cojinetes y 
juntas con la mano, sino asegurar su posición con cinta adhesiva.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  
• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso 
pueden soportar el peso de la carretilla elevadora automotora y una vez situada hay que retirar la 
llave del contacto.  
• Estacionar la carretilla elevadora automotora en zonas adecuadas, de terreno llano y 
firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el 
interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 
4.- Antes de comenzar a trabajar 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS  

Atrapamiento del 
operador por vuelco 
de la máquina.  
 
Golpes contra objetos.  
 
Golpes a otros 
trabajadores.  
 
Atropellos.  

Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra  para la realización de trabajos con este tipo de máquina.  
Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, 
zanjas, etc.), de la realización simultánea de otros trabajos y del estado del 
entorno de trabajo (pendientes, obstáculos, hielo, etc.).  
Conocer el lugar de trabajo  por donde se desplazará o trabajará la máquina.  
Especialmente, el tipo de terreno, los puntos donde puedan existir restricciones 
de altura, anchura o peso y la presencia de líneas eléctricas aéreas.  
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Choques contra otros 
vehículos.  
 
Choques contra otros 
vehículos.  
 
Atropellos.  

Seguir las normas de circulación  establecidas en el recinto de la obra y, en 
general, las marcadas en el Código de circulación. En caso necesario, situar las 
protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, 
trabajadores o vehículos (vallas, señales, etc.).  
 
La máquina deberá estar matriculada para poder circ ular por vía pública  y 
deberá disponer de los preceptivos elementos de seguridad y señalización (luz 
rotativa, retrovisores, etc.).  
 
Para circular dentro de la obra se recomienda que el conductor disponga como 
mínimo de carné de conducir clase B. Cuando se circule por vía pública, el 
conductor deberá poseerlo obligatoriamente.  

Golpes por falta de 
visibilidad.  
 
Inhalación de polvo.  

Cuando exista exceso de polvo ambiental en el lugar de trabajo, como 
consecuencia de la circulación de otros vehículos o del propio trabajo, y la 
máquina no disponga de una cabina cerrada, se recomienda humedecer la zona 
previamente, de manera que se evite el polvo, pero sin llegar a producir fango.  

Golpes por falta de 
visibilidad.  
 
Pérdida de control de 
la máquina.  

Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si la 
máquina no dispone de un sistema de iluminación propio o si no existe una 
iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo. 
Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas 
(niebla, lluvia, etc.).  

Incendio.  
 
Explosión.  

No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas  (cerca 
de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).  

Intoxicación por 
inhalación de 
monóxido de carbono. 
 
Asfixia.  

Sólo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados (interior de naves, 
túneles, etc.) cuando se pueda garantizar que se mantendrá una ventilación 
adecuada y suficiente durante la realización del trabajo. En tal caso, deberá 
detenerse el motor cuando no se emplee la máquina.  

Atrapamiento del 
operador por vuelco 
de la máquina.  

Evitar circular y trabajar cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes o 
desniveles. Los bordes de excavaciones y vaciados deberán estar acotados y 
disponer de elementos que adviertan al operador que se está aproximando 
excesivamente al mismo.  
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5.- Ropa y equipos de protección individual  

 

• Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar colgantes, 
cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse con elementos de la máquina.  

• Se deberán utilizar los equipos de protección individual que figuren en el Plan de 
Seguridad y Salud para las situaciones señaladas en el mismo. A continuación se muestra un 
ejemplo de los equipos que se suelen utilizar:  
-Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Deberá poseer suela 
antiperforante/antideslizante.  
-Casco de protección. Se deberá usar cuando al bajar de la cabina exista riesgo de caída de 
objetos o de golpes en la cabeza.  
-Gafas de protección. Se deberán usar cuando el puesto de conducción no disponga de 
parabrisas y exista riesgo de proyección de objetos a los ojos.  
-Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido (LAeq,d) supere los 
87 dB(A).  
-Guantes. Se recomienda su uso en las operaciones de control del estado de la máquina.  
-Ropa o chaleco reflectante. Será obligatorio cuando existan otros vehículos trabajando en las 
proximidades 
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6.- Comprobaciones diarias 

 

• Verificar que la máquina no posea daños estructurales evidentes, ni presente fugas de 
líquidos.  
• Comprobar el buen estado del sistema de elevación y la existencia de los dispositivos 
para fijar los brazos de la horquilla  
• Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y 
se encuentran colocados correctamente (tapa del motor, tapón del depósito de combustible, 
etc.).  
• Verificar que los dispositivos luminosos y acústicos se encuentran en perfecto estado y 
funcionan correctamente.  
• Verificar que el cinturón de seguridad y su anclaje están en buen estado y que la 
regulación del asiento sea la adecuada al peso y medidas del operador.  
• Verificar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la 
superficie de rodadura.  
• Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de 
admisión de aire no está obstruido.  
• Comprobar que los niveles de combustible, aceite hidráulico, aceite motor y líquido 
refrigerante sean los adecuados. Rellenar en caso necesario.  
• Comprobar el buen estado y regulación de los retrovisores y mantener limpio el 
parabrisas de la cabina.  
• Mantener el puesto de conducción, estribos y asideros limpios y libres de aceite, grasa, 
barro, hielo, etc. Mantener el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que puedan 
desplazarse libremente impidiendo la realización de una maniobra determinada.  
• Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y en buen 
estado.  

 
7.- Al arrancar la máquina  
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS  

Caídas a distinto 
nivel.  
 
Pérdida de control de 
la máquina.  
 
Golpes al salir 

Subir y bajar de la máquina de forma frontal empleando los correspondientes 
peldaños y asideros.  
No utilizar el volante y/o las palancas como asideros para subir o bajar de la 
máquina.  
No saltar de la máquina excepto en caso de emergenc ia.  
Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o 
grasa.  
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despedido del puesto 
de conducción.  

Una vez sentado, abrocharse el cinturón de seguridad .  

Golpes por elementos 
de la máquina.  
 
Golpes a otros 
trabajadores.  
 
Atropellos.  
 
Choques contra otros 
vehículos.  

La máquina sólo debe ponerse en marcha y accionarse desde el puesto del 
operador .  
Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya trabajadores en el radio 
de acción de la máquina. Asegurar en todo momento que nadie pueda 
permanecer dentro del radio de acción de la máquina  durante su 
utilización o desplazamiento.  
Cuando no se pueda evitar la realización simultánea de otros trabajos, ajenos 
a las operaciones con la propia máquina, deberá establecerse una 
coordinación entre trabajos.  

Movimientos 
incontrolados de la 
máquina.  
 
Riesgos derivados de 
un mantenimiento 
deficiente.  
 
Daños a la máquina.  

Antes de arrancar el motor, verificar que todas las palancas y mandos están 
en posición neutral.  
Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la máquina. 
Una vez en marcha, verificar su buen funcionamiento mediante la 
observación de los testigos luminosos. Los indicadores de presión de aceite y 
de carga de la batería deberán apagarse cuando el motor funcione.  
 
A continuación, mediante maniobras lentas, comprobar que todos los mandos 
responden perfectamente, especialmente los correspondientes a los sistemas 
de frenado (servicio y estacionamiento).  
Verificar que los sistemas de elevación e inclinación del mástil y de 
desplazamiento de la horquilla  funcionan de manera suave y correcta.  
Comenzar a trabajar cuando el aceite hidráulico alcance la temperatura 
normal de trabajo.  

 
 
8.- Al circular con la máquina 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS  

Caídas a distinto 
nivel.  

Solamente se podrán transportar otras personas sobre la máquina cuando 
el fabricante de la máquina haya dispuesto un segundo asiento. No 
transportar personas sobre los estribos de la máqui na.  
No emplear la máquina para izar personas con el fin  de realizar 
trabajos  desde palés o plataformas de trabajo acopladas a la máquina o 
directamente sobre la horquilla.  
No sacar ninguna parte del cuerpo fuera del puesto de conducción.  

Pérdida de control 
de la máquina.  
 
Atrapamiento del 
operador por vuelco 
de la máquina.  

Circular preferentemente  por pistas o terrenos bien asentados, secos, 
limpios y libres de obstáculos.  
En caso de circular frecuentemente sobre barrizales, se recomienda 
comprobar a menudo el correcto funcionamiento de los frenos.  
Mantener una distancia de seguridad  a los bordes de excavaciones, 
zanjas, desniveles del terreno, etc.  

Choques contra 
otros vehículos.  

Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras 
máquinas. Extremar la precaución en cruces con poca visibilidad.  

Pérdida de control 
de la máquina.  
 

Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y  al estado del 
terreno , respetando siempre la velocidad máxima establecida en la obra.  
Evitar realizar maniobras bruscas como frenazos, acelerones o giros a 
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Atrapamiento del 
operador por vuelco 
de la máquina.  
Golpes contra 
objetos.  

velocidad elevada.  
No accionar la palanca de inversión de marcha si la máquina no está 
totalmente parada.  
Circular a una velocidad moderada cuando la máquina esté cargada, 
maniobrando siempre con suavidad.  

Golpes contra 
objetos.  
 
Atrapamiento del 
operador por vuelco 
de la máquina.  
 
Golpes a otros 
trabajadores.  
 
Atropellos.  

Seguir siempre con la vista la trayectoria de la má quina, especialmente 
cuando se realicen movimientos repetitivos hacía de lante y hacía 
atrás . Circular marcha atrás cuando se transporten cargas voluminosas que 
reduzcan la visibilidad frontal desde el puesto de conducción.  
Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de 
espacio suficiente y que no haya zanjas, huecos, objetos, etc.  
Si la máquina dispone de señal acústica de marcha atrás , mantenerla 
activada mientras se esté trabajando con la máquina en el interior de la 
obra. Para circular por vía pública deberá desconectarse.  
En caso de no disponer, se deberá accionar la bocina antes de iniciar una 
maniobra de marcha atrás.  

Golpes contra 
objetos.  
 
Atrapamiento del 
operador por vuelco 
de la máquina.  

Circular siempre con el mástil inclinado hacia atrás. Mantener la horquilla 
inclinada hacía atrás a una distancia del suelo de aproximadamente 20 cm, 
tanto si la máquina circula con carga como sin ella.  
No circular nunca con la horquilla elevada .  

� Atrapamiento del operador por vuelco de la máquina. || Evitar subir o 
bajar bordillos . En caso necesario, se deberán colocar rampas de 
pendiente reducida que sean de un material capaz de soportar el peso de la 
máquina. Subir o descender con las dos ruedas delanteras o traseras al 
mismo tiempo, evitando la realización de giros.  

Atrapamiento del 
operador por vuelco 
de la máquina.  

Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente .  
Elegir siempre caminos secos y con adherencia.  
No acercarse nunca a taludes sin consolidar. Guardar una distancia de 
seguridad a sus bordes laterales.  
No circular nunca en dirección transversal a la pen diente .  
No circular nunca por terrenos con pendientes superiores a las 
recomendadas por el fabricante. ¡ATENCIÓN!  La pendiente recomendada 
no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma en 
cualquier condición de carga, terreno o maniobra.  
En cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar los siguientes valores de 
pendiente: 20% en terrenos húmedos y 30% en terrenos secos .  
 
Al subir pendientes con la carretilla cargada, hacerlo despacio, sin realizar 
giros, con la carga de frente a la pendiente, el mástil inclinado hacia atrás y 
sin frenazos bruscos.  
Al descender con carga pendientes superiores al 10 %, hacerlo marcha 
atrás, despacio, sin realizar giros, con el mástil inclinado hacia atrás y 
evitando frenar bruscamente.  
En vehículos equipados con transmisión mecánica (caja de cambios o 
convertidor), no descender nunca la pendiente con la palanca de mando en 
posición neutra.  

Pérdida de 
estabilidad de la 
máquina.  

A no ser que el fabricante indique lo contrario, no se deberá emplear la 
máquina para remolcar otros vehículos o para arrastrar cargas.  
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9.- Trabajando con la máquina 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS  

Golpes por elementos de 
la máquina.  
 
Atrapamientos,  
 
Vuelco de la máquina por 
pérdida de estabilidad.  

Las palancas para mover el mástil sólo se deben manejar desde el 
puesto del operador.  
Los movimientos de los mandos se deben realizar lentamente y de 
forma progresiva.  
No accionar dos movimientos simultáneamente.  
No accionar las palancas de movimiento del mástil durante el 
desplazamiento.  

Pérdida de estabilidad de 
la máquina.  
 
Atrapamiento del operador 
por vuelco de la máquina.  
 
Golpes por elementos de 
la máquina.  

Revisar el diagrama de cargas  colocado en el puesto del operador 
para conocer cual será la carga máxima admisible en función de la 
posición del centro de gravedad de la carga y la altura de elevación del 
mástil.  
No superar nunca la relación establecida por el fab ricante de la 
máquina entre la carga máxima admisible y la altura  a la que se ha 
de cargar y descargar .  
Nunca aumentar la capacidad nominal de la máquina a base de lastrar 
el contrapeso de la máquina o sentar personas en la parte trasera.  
Si se utilizan implementos para aumentar la longitud de los brazos  
de la horquilla , deberá tenerse en cuenta que la carga máxima 
admisible actual para la combinación máquina/nuevo accesorio será 
inferior.  

Vuelco de la máquina por 
pérdida de estabilidad.  

Cuando se efectúen maniobras de elevación o descenso de la carga 
procurar que la máquina se encuentre sobre un terreno firme y lo más 
horizontal posible.  

Pérdida de estabilidad de 
la máquina.  
 
Vuelco de la máquina.  
 
Desplome de la carga.  
 
Golpes de la carga contra 
objetos, vehículos, etc.  

Antes de proceder a elevar la carga, comprobar que el palé o 
plataforma  sobre el que se encuentra el material a transportar está en 
perfecto estado  y que sus dimensiones son adecuadas  para la 
longitud que posee la horquilla de la máquina.  
Comprobar que la carga está uniformemente distribuida sobre el 
palé , de forma que su centro de gravedad se encuentre situado lo más 
cerca posible del punto medio.  
Asegurar la carga  de modo que ésta no se pueda desplazar y/o 
provocar desequilibrios en la estabilidad de la máquina durante el 
desplazamiento.  
Además del peso de la carga tener en cuenta también sus 
dimensiones, a fin de no manipular cargas cuyo centro de gravedad se 
encuentre desplazado más allá de lo previsto.  
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No transportar cargas muy altas o que sobresalgan de las dimensiones 
del palé.  

Golpes a otros 
trabajadores.  
 
Aplastamiento.  

Si es necesaria l a ayuda de un señalista  para realizar alguna 
operación, se deberán establecer de mutuo acuerdo las señales para 
la indicación de elevación, etc. El señalista se deberá situar en un 
lugar visible desde el puesto de conducción y lo más alejado posible 
del radio de acción de la máquina.  
No permitir que ninguna persona pase o permanezca debajo de la 
horquilla cuando esté elevada, tanto en vacío como con carga, 
especialmente en el momento de realizar la descarga.  

Desplome de la carga.  
 
Vuelco de la máquina por 
pérdida de estabilidad.  
 
Golpes de la carga contra 
objetos, vehículos, etc.  
 
Golpes por falta de 
visibilidad.  

La manipulación de cargas se realizará del siguient e modo : 1) 
aproximarse a la carga con el mástil en posición vertical; 2) introducir 
los brazos de la horquilla en posición horizontal hasta el talón sin rozar 
el palé; 3) elevar la carga unos 20 cm del suelo e inclinar el sistema 
porta-horquilla hacia atrás; 4) circular hasta llegar al punto de descarga 
llevando el sistema porta-horquilla inclinado hacia atrás; 5) situar la 
máquina frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la 
carga; 6) elevar la carga hasta una altura unos 10 cm por encima del 
punto de descarga, manteniendo la carretilla frenada; 7) avanzar 
lentamente hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de 
descarga; 8) situar el mástil en posición vertical, depositar la carga y 
separarse luego lentamente.  
Estas mismas operaciones se realizarán a la inversa en caso de 
desapilado.  
La carga debe colocarse lo más cerca posible del sistema porta-
horquilla. Evitar la sobrecarga debida a una excesiva distancia entre el 
centro de gravedad y el sistema porta-horquilla.  
Una vez cargada la máquina y antes de iniciar la marcha, verificar la 
correcta disposición de la carga  y que ésta no pueda provocar 
desequilibrios en su estabilidad.  
Verificar que el material cargado no impida mantener una perfecta 
visibilidad frontal .  

Vuelco de la máquina por 
pérdida de estabilidad.  

No descargar, como norma general, a 2 m del borde de excavaciones, 
zanjas, etc. No descargar el material en pendientes superiores al 10 %.  

 
 
10.- Al finalizar el trabajo 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS  

Movimientos 
incontrolados.  

No abandonar nunca el puesto de conducción sin habe r detenido 
antes el motor .  

Choques contra otros 
vehículos.  

Al finalizar el trabajo, estacionar la máquina sobre una superficie lo 
más nivelada y resistente posible, donde no estorbe el paso a otros 
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Desplome del terreno.  
 
Movimientos 
incontrolados de la 
máquina.  

vehículos o personas.  
Como norma general, no estacionar la máquina a menos de 3 m.  del 
borde de excavaciones o similares.  
En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en 
las ruedas.  

Golpes contra elementos 
de la máquina.  

Si la carretilla está cargada, bajar la horquilla para depositar la carga 
en el suelo antes de detener el motor.  
Si está descargada, bajar los brazos de la horquilla hasta apoyar sus 
extremos en el suelo.  

Movimientos 
incontrolados de la 
máquina.  
 
Utilización de la máquina 
por personas no 
autorizadas.  

Poner todos los mandos y palancas en posición neutral y accionar el 
freno de estacionamiento  
Seguir las indicaciones del fabricante para detener el motor de la 
máquina.  
No utilizar el freno de estacionamiento para detener el movimiento de 
la máquina.  
Retirar la llave de contacto  para evitar la utilización por personal no 
autorizado.  

 
 
 
11.- Control del estado de la máquina 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS  

Estallido.  
 
Movimiento incontrolado 
de la manguera 
(latigazos).  

No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el 
fabricante .  
Durante el inflado de las ruedas se debe permanecer apartado del 
punto de conexión. Un reventón de la manguera o de la boquilla 
puede producir un efecto látigo.  

Incendio.  
 
Explosión.  

Repostar el combustible  en áreas bien ventiladas con el motor 
parado, el freno de estacionamiento accionado y la batería 
desconectada.  
 
No fumar  ni permanecer sobre el vehículo mientras se esté 
repostando combustible.  
Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de 
calor. No guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del 
tubo de escape.  
Si no se reposta con manguera, verter el combustible en el depósito 
con la ayuda de un embudo para evitar derrames innecesarios. En 
caso de derramarse combustible, no poner en marcha el motor hasta 
que no se haya limpiado el líquido derramado.  
En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, 
almacenarlos en un lugar destinado específicamente para ello y 
señalizarlos con una etiqueta donde se indique “PELIGRO, 
PRODUCTO INFLAMABLE”  de manera visible.  
Se deberá disponer de un extintor de incendios  en un lugar 
accesible cerca de la máquina o, sobre la misma, si el fabricante la ha 
equipado con un sistema de fijación para el extintor.  
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Quemaduras.  
 
Salpicaduras y contacto 
con líquidos calientes y/o 
corrosivos.  

No tocar el tubo de escape u otras partes del motor mientras el motor 
esté en marcha o permanezca caliente.  
Rellenar siempre los depósitos de refrigerante, aceite motor o aceite 
hidráulico con el motor parado y frío. Emplear gafas antiproyecciones 
y guantes durante esta operación.  
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ANEXO 2 – TRANSPALETS  
 
1.- Transpalets 
 
1.1.- Antes de comenzar el trabajo  
 
Verificar el buen estado de la transpalet.  
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:  

- Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga.  
- Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que 
está en buen estado.  
- Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus 
soportes.  
- Evitar intentar elevar las cargas con sólo un brazo de la horquilla.  

 
1.2.- Reglas de conducción y circulación:  

- Conducir el transpalet tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de 
mando en la posición neutra o punto muerto.  
- Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.  
- Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa 
controlando su estabilidad.  
- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo los itinerarios 
fijados.  

 
Se deberán seguir las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes.  
Ante cualquier fallo el operario las dejará fuera de uso mediante un cartel indicador y deberá comunicarlo 
para proceder a su reparación.  
 
1.3.- Protección personal  

- Guantes de seguridad. Si bien para conducir no son necesarios, debe disponerse de un par 
para posibles emergencias o manipulaciones durante el trabajo.  
- Calzado de seguridad  
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ANEXO 3.- LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON MEDIOS 
MECÁNICOS  

 
1.- Consideraciones generales 
 
- No se deberá sobrepasar nunca la carga máxima que debe ir indicada en los medios mecánicos de 
elevación. Debe rechazarse todo aquel que no la lleve indicada.  
- El responsable de la maniobra cuidará de que los cables, cuerdas, eslingas, cadenas y demás 
elementos auxiliares de elevación que vaya a utilizar, estén en perfecto estado, debiendo retirar 
aquellos que presenten algún defecto. Debe vigilar especialmente que se encuentren libres de nudos, 
cocas y torceduras. Se prohibe el uso de correas de transmisión como eslingas.  
- Al empalmar o sujetar cables con grapas sujetacables, la parte en U debe apretar el extremo libre 
del cable y la parte de las tuercas el tramo de trabajo. (TTT= Tuercas al Tramo de Trabajo).  
- Los medios mecánicos de elevación y tracción de accionamiento manual (tractels, pull-lift, etc.) se 
inspeccionarán antes de utilizarlos, asegurándose de que se encuentran en perfectas condiciones. 
Los que presenten algún defecto se retirarán y se avisará al personal de mantenimiento.  
- Al sujetar una carga con varios ganchos, éstos deben ponerse siempre hacia afuera.  
- Los ramales de cable o cadena que sujetan una carga no deben formar entre sí un ángulo mayor de 
90°.  
- La elevación y descenso se harán lentamente, evitando todo arranque o paro brusco y siempre que 
sea posible, en sentido vertical.  
- Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de una carga en sentido inclinado, se tomarán las 
máximas precauciones, debiendo estar presente el responsable de la maniobra.  
- No se dejarán aparatos de izar con cargas suspendidas.  
- Se prohibe transportar personas sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.  
- Se prohibe pasar o permanecer debajo de una carga suspendida. El responsable de la maniobra 
debe adoptar las medidas precisas, señalizando y delimitando la zona cuando sea necesario.  
- No se deben manejar medios mecánicos de elevación si no se está en perfectas condiciones físicas.  
- Para el manejo de toda clase de medios mecánicos de elevación es obligatorio el uso de calzado de 
seguridad.  

 
2.- Empleo y almacenamiento de cuerdas, cables, cad enas, eslingas y aparejos  

- Emplear únicamente elementos de resistencia adecuada.  
- No utilizar los elementos de manutención haciéndoles formar ángulos agudos o sobre aristas vivas.  
- Proteger las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección.  
- Equipar con guardacabos los anillos terminales de cables y cuerdas.  
- No utilizar cuerdas, cables ni cadenas anudados.  
- En la carga a elevar, se elegirán los puntos de fijación que no permitan el desliza-miento de las 
eslingas, cuidando de que estos puntos se encuentren convenientemen-te dispuestos en relación al 
centro de gravedad del bulto.  
- La carga debe permanecer en equilibrio estable, utilizando si es preciso un pórtico para equilibrar 
las fuerzas en las eslingas, cuyos ramales deberán formar ángulos lo más reducidos que sea 
posible.  
- Observar con detalle las siguientes medidas preventivas:  
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- cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce 
contra la carga.  
- no tratar de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  
- no elevar las cargas de forma brusca.  

- Los cables y cuerdas no deberán tener anillos o soldaduras, salvo en los extremos.  
- Los cabos de cuerdas y cables se asegurarán con ataduras, contra el deshilachado.  
- Proteger los elementos de manutención de los efectos del fuego, calor, productos corrosivos 
(ácidos, disolventes, cementos, etc.) de la humedad y de la luz cuando se trata de cuerdas de fibra 
sintética.  
- El almacenaje se realizará en lugares secos, al abrigo de la intemperie. Las cuerdas de fibras 
naturales se protegerán contra los ataques de los roedores y las de fibra sin-tética contra los efectos 
del sol y de otras fuentes de rayos ultravioleta.  
- Para el almacenamiento de cables, se observarán las recomendaciones del fabrican-te.  
- Las cuerdas se secarán antes de su almacenamiento.  
- Todos los elementos de manutención se almacenarán de forma que no estén en contacto directo 
con el suelo, suspendiéndolos de soportes de madera con perfil re-dondeado o depositándolos sobre 
estacas o paletas. Asimismo deberá cuidarse que estén suficientemente lejos de productos 
corrosivos.  

 
 
3.- Más información:  
Notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
NTP 214: Carretillas elevadoras  
NTP 474: Plataformas de trabajo en carretillas elevadoras  
NTP 319: Carretillas manuales: transpaletas manuales  

     NTP 253: Puente-grúa  
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ANEXO 4.- PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE 
PERSONAL 
 
1.- Introducción 
El aumento espectacular en utilización de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) para 
efectuar trabajos en altura dedistinta índole, principalmente montajes, reparaciones, inspecciones u otros 
trabajos similares, junto con el hecho de que la mayoría deestos equipos son de alquiler, motiva la 
elaboración de este anexo, ya que a los riesgos propios se añaden los derivados deldesconocimiento por 
parte de los usuarios que los alquilan de las normas de utilización segura. 
El objetivo de este anexo es la prevención de los distintos riesgos asociados a la utilización de éstos 
equipos; para ello se indican losfactores de riesgo y las causas que los generan así como las medidas de 
prevención y protección más idóneas. 
 
2.- Definición. Clasificación. Partes. Característi cas. 
 
2.1.- Definición y clasificación 
La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar 
personas hasta una posición detrabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la 
plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma detrabajo con órganos de servicio, una 
estructura extensible y un chásis. Existen plataformas sobre camión articuladas y 
telescópicas,autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas 
especiales remolcables entre otras. 
Las PEMP se dividen en dos grupos principales: 
- Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga está siempre en 
el interior de las líneasde vuelco. 
- Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior de las 
líneas de vuelco. 
En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos: 
- Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte. 
- Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo puede ser mandada 
por un órgano situado en el chasis. 
- Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un 
órgano situado en la plataforma de trabajo. 
 
2.2.- Partes de la plataforma 
Las distintas partes que componen una plataforma elevadora móvil de personal se pueden ver en la 
figura 1 y se describen acontinuación. 
 

 
Figura 1 
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Partes de una plataforma elevadora móvil de persona l 
 
Plataforma de trabajo 
Esta formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una cesta. 
 
Estructura extensible 
Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo, permitiendo moverla hasta 
la situación deseada. Puedeconstar de uno o varios tramos, plumas o brazos, simples, telescópicos o 
articulados, estructura de tijera o cualquier combinación entretodos ellos, con o sin posibilidad de 
orientación con relación a la base. 
La proyección vertical del c.d.g. de la carga, durante la extensión de la estructura puede estar en el 
interior del polígono desustentación, o, según la constitución de la máquina, en el exterior de dicho 
polígono. 
 
Chasis 
Es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o remolcado; puede estar situado sobre el 
suelo, ruedas, cadenas,orugas o bases especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o 
furgón; y fijado con estabilizadores, ejes exteriores,gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad. 
 
Elementos complementarios 
Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la estabilidad de las 
PEMP como pueden sergatos, bloqueo de suspensión, ejes extensibles, etc. 
Sistemas de accionamiento: Son los sistemas que sirven para accionar todos los movimientos de las 
estructuras extensibles. 
Pueden ser accionadas por cables, cadenas, tornillo o por piñón y cremallera. 
Órganos de servicio: Incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de emergencia. 
 
2.3.- Características 
 
Plataformas sobre camión articuladas o telescópicas  
Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos al aire libre situados a gran altura, como pueden ser 
reparaciones, mantenimiento,tendidos eléctricos, etc. 
Consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62 m. y de girar 360°. 
La plataforma puede ser utilizada por tres personas como máximo según los casos. 
 
Plataformas autopropulsadas de tijera 
Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimientos, montajes 
industriales, etc. 
La plataforma es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m. y con gran capacidad de 
personas y equipos auxiliares detrabajo. 
Pueden estar alimentadas por baterías, motor de explosión y tracción a las cuatro ruedas. 
 
Plataformas autopropulsadas articuladas o telescópi cas 
Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y sección telescópica 
o sólo telescópicas con unalcance de hasta 40 m. 
Pueden estar alimentadas por baterías, con motor diesel y tracción integral o una combinación de ambos 
sistemas. 
 
3.- Riesgos y factores de riesgo 
 
Caídas a distinto nivel 
Pueden ser debidas a: 

- Basculamiento del conjunto del equipo al estar situado sobre una superficie 
inclinada o en mal estado, falta de estabilizadores, etc. Ver fig. 2. 
- Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de la 
plataforma. Ver fig. 3. 
- Efectuar trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera, banquetas, etc. 
para ganar altura. 
- Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual 
debidamente anclados. 
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- Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la 
misma. 

Vuelco del equipo 
Puede originarse por: 

- Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada. Ver fig. 2. 
- Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo del 
chasis. 
- No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o 
parcialmente sobre superficies poco resistentes. 
- Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima 
permitida. 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes 
Pueden deberse a: 

- Vuelco del equipo. 
- Plataforma de trabajo desprotegida. 
- Rotura de una plataforma de trabajo. 
- Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie. 
- Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de 
la plataforma. 

 

 
Figura 2 

Vuelco del equipo por falta de estabilidad 
 

 
 

Figura 3 
Plataforma de trabajo protegida parcialmente 

 
Golpes, choques o atrapamientos del operario o de l a propia plataforma contra objetos fijos o 
móviles 
Normalmente se producen por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equipo en 
proximidades de obstáculos fijoso móviles sin las correspondientes precauciones. Ver fig. 4. 
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Figura 4 

Choques contra objetos fijos en la fase de elevación de la plataforma 
 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada. 
Ver fig. 5. 

 

 
 

Figura 5 
Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas de AT. 

 
Caídas al mismo nivel 
Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de trabajo. 
 
Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis 
Se producen por: 
- Efectuar algún tipo de actuación en la estructura durante la operación de bajada de la misma. 
- Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de bajada de la plataforma de trabajo. Fig. 
6. 

 

 
Figura 6 

Atrapamiento de extremidades superiores en la estructura extensible 
 
4.- Medidas de prevención y de protección 
 
Características constructivas de seguridad 
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Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad, la presencia de 
estabilizadores y lasestructuras extensibles. 
 
Cálculos de estructura y estabilidad. Generalidades . 
El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de su valor, puntos 
de aplicación, direcciones ycombinaciones de cargas y fuerzas específicas que originan las condiciones 
más desfavorables. Asimismo es responsable de loscálculosde estabilidad, identificación de las diversas 
posiciones de las PEMP y de las combinaciones de cargas y fuerzas que, conjuntamente,originan las 
condiciones de estabilidad mínimas. 
 
Chasis y estabilizadores 
La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 
Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor 
acompañante y lasautopropulsadas del Tipo 1). 
Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de 
los límites establecidos por elfabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente 
este dispositivo deberá ser visible desde cada puesto demando de los estabilizadores. 
Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los 
límites máximos de inclinación. 
Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse a 
suelos que presenten unapendiente o desnivel de al menos 10°. 
 
Estructuras extensibles 
Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de 
sobrepasar las tensionesadmisibles. Distinguimos entre las PEMP del grupo A y las del grupo B para 
indicar los métodos aconsejables en cada caso: 

-  Grupo A: 
- Sistema de control de carga y registrador de posición 

- Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada 
- Grupo B: 
- Sistema de control de carga y registrador de posición 
- Sistemas de control de la carga y del momento 
- Sistemas de control del momento con criterio de sobrecarga reforzado 
- Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada 
Conviene destacar que los controles de carga y de momento no pueden proteger contra una sobrecarga 
que sobrepase largamente lacapacidad de carga máxima. 
 
Sistemas de accionamiento de las estructuras extens ibles 
Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y construidos de forma que impidan todo 
movimiento intempestivo de laestructura extensible. 
 
Sistemas de accionamiento por cables 
Los sistemas de accionamiento por cables deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de 
un fallo limiten a 0,2 m. elmovimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de 
utilización. 
Los cables de carga deben ser de acero galvanizado sin empalmes excepto en sus extremos no siendo 
aconsejables los de aceroinoxidable. Las características técnicas que deben reunir son: 
a. Diámetro mínimo 8 mm. 
b. Nº mínimo de hilos 114. 
c. Clase de resistencia de los hilos comprendida entre 1.570 N/mm2 y 1.960 N/ mm2. 
La unión entre el cable y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 80 % de la carga mínima de 
rotura del cable. 
 
Sistemas de accionamiento por cadena 
Los sistemas de accionamiento por cadena deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de 
un fallo limiten a 0,2 m. elmovimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de 
utilización. No deben utilizarse cadenas con eslabonesredondos. 
La unión entre las cadenas y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 100 % de la carga 
mínima de rotura de la cadena. 
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Sistemas de accionamiento por tornillo 
La tensión de utilización en los tornillos y en las tuercas debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de 
rotura del material utilizado. Elmaterial utilizado para los tornillos debe tener una resistencia al desgaste 
más elevada que la utilizada para las tuercas que soporten lacarga. 
Cada tornillo debe tener una tuerca que soporte la carga y una tuerca de seguridad no cargada. La 
tuerca de seguridad no debequedar cargada mas que en caso de rotura de la tuerca que soporta la 
carga. La plataforma de trabajo no podrá elevarse desde suposición de acceso si la tuerca de seguridad 
esta cargada. 
Los tornillos deben estar equipados, en cada una de sus extremidades, de dispositivos que impidan a las 
tuercas de carga y deseguridad que se salga el tornillo (por ej., topes mecánicos). 
 
Sistemas de accionamiento por piñón y cremallera 
La tensión de utilización de piñones y cremalleras debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de rotura 
del material utilizado. 
Deben estar provistos de un dispositivo de seguridad accionado por un ¡imitador de sobrevelocidad que 
pare progresivamente laplataforma de trabajo con la carga máxima de utilización y mantenerla parada en 
caso de fallo del mecanismo de elevación. Si eldispositivo de seguridad está accionado, la alimentación 
de la energía debe ser detenida automáticamente. 
 
5.- Plataforma de trabajo 
Equipamiento 
La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una 
altura mínima de 0,90 m. ydispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de 
las mismas o la caída de objetos sobre personas deacuerdo con el RD 486/1997 sobre lugares de 
trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (Lanorma UNE-EN 280 
especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, un zócalo de 0,15 
m. dealtura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior; en los accesos de 
la plataforma, la altura del zócalopuede reducirse a 0,1 m. La barandilla debe tener una resistencia a 
fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntosy en la dirección más desfavorable, sin 
producir una deformación permanente). 
Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el exterior. 
Deben estar concebidos paracerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo movimiento de 
la plataforma mientras no estén en posición cerrada ybloqueada. Los distintos elementos de las 
barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa intencionada. 
El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. 
enrejado o metal perforado). Lasaberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una 
esfera de 15 mm. de diámetro. 
Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No 
deben poder abrirse hacia abajoo lateralmente. 
El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización m calculada según la 
siguiente expresión: 
m = n x mp + me 
donde: 
mp =80 Kg (masa de una persona) 
me ³ 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales) 
n = nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo 
Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para 
cada persona que ocupe laplataforma. 
Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la propia 
plataforma, mientras que las del tipo 2deben estar equipadas con medios de comunicación entre el 
personal situado sobre la plataforma y el conductor del vehículo portador. 
Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado. 
 
Sistemas de mando 
La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar 
sobre la plataforma y accesiblepara el operador. Los mandos secundarios deben estar diseñados para 
sustituir los primarios y deben estar situados para seraccesibles desde el suelo. 
Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil comprensión 
según códigos normalizados. 
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Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la posición de 
paro o neutra automáticamentecuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar diseñados 
de forma que no puedan ser accionados de formainadvertida o por personal no autorizado ( por ej. un 
interruptor bloqueable). 
 
Sistemas de seguridad de inclinación máxima 
La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar mas de 5º respecto a la horizontal o al plano del 
chasis durante losmovimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas de 
servicio. En caso de fallo del sistema demantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo de 
seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una toleranciasuplementaria de 5º. 
 
Sistema de bajada auxiliar 
Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso, sistema 
retráctil o de rotación en casode fallo del sistema primario. 
 
Sistema de paro de emergencia 
La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia fácilmente 
accesible que desactive todos lossistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme a la norma 
UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. Equipo de parada deemergencia, aspectos funcionales. 
 
Sistemas de advertencia 
La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia que se 
active automáticamente cuando labase de la plataforma se inclina mas de 5º de la inclinación máxima 
permitida en cualquier dirección. 
 
Estabilizadores, salientes y ejes extensibles 
Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo que la plataforma 
no se moverá mientras losestabilizadores no estén situados en posición. Los circuitos de control deben 
asegurar que los motores de movimiento no se podránactivar mientras los estabilizadores no se hayan 
desactivado y la plataforma no esté bajada a la altura mínima de transporte. 
 
6.-Sistemas de elevación 
Sistemas de seguridad 
Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema de cables metálicos 
o cadenas de elevación oambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8 como mínimo, 
basado en la carga unitaria de rotura a la tracciónreferida a la sección primitiva. 
Todos los sistemas de conducción hidráulicos y neumáticos así como los componentes peligrosos deben 
tener una resistencia a larotura por presión cuatro veces la presión de trabajo para la que han sido 
diseñados. Para los componentes no peligrosos estaresistencia será dos veces la presión de trabajo. Se 
consideran componentes peligrosos aquellos que, en caso de fallo o malfuncionamiento, implicaría un 
descenso libre de la plataforma. 
 
Sistemas de protección 
Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema electromecánico, éste estará 
diseñado para impedir el descensolibre en caso de fallo en el generador o del suministro de energía. 
Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema hidráulico o neumático, el sistema 
debe estar equipado paraprevenir una caída libre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o 
neumática. 
Los sistemas hidráulicos o neumáticos de los estabilizadores o cualquier otro sistema deben estar 
diseñados para prevenir su cierre encaso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática. 
 
Otras protecciones 
Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidas convenientemente. Su apertura sólo 
se podrá realizar con llavesespeciales y por personal autorizado. 
Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando. 
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7.- Dispositivos de seguridad 
Eléctricos 
Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que dan información deben satisfacer la 
norma EN 60947-5:1997(Anexo K: prescripciones especiales para los auxiliares de mando con maniobra 
positiva de apertura). 
 
Hidráulicos y neumáticos 
Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los 
dispositivos de seguridadeléctricos. 
Los componentes hidráulicos y neumáticos de estos dispositivos y sistemas que actúen directamente 
sobre los circuitos de potencia delos sistemas hidráulicos y neumáticos deben estar duplicados si el fallo 
de un componente puede engendrar una situación peligrosa. 
Los distribuidores pilotados de estos componentes deben estar concebidos e instalados de forma que 
mantengan la seguridad en casode fallo de energía, es decir parar el movimiento correspondiente. 
 
Mecánicos 
Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los 
dispositivos de seguridadeléctricos. Esta exigencia se satisface por las varillas, palancas, cables, 
cadenas, etc., si resisten al menos dos veces la carga a la queson sometidos. 
 
8.- Otras medidas de protección frente a riesgos es pecíficos 
Riesgo de electrocución 
Este riesgo se manifiesta en tanto en cuanto las plataformas puedan alcanzar líneas eléctricas aéreas, 
sean de alta o de baja tensión. 
Según el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/ 1968), se 
entiende como tales las decorriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz 
entre fases sea igual o superior a 1 kV. 
Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 
sobre disposiciones mínimaspara la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico; en concreto según indica el Art. 4.2, todotrabajo en una instalación eléctrica, o en su 
proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. 
Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas 
en el Anexo V.A Trabajos enproximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos 
en proximidad. Disposiciones particulares del citado RD614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la 
correcta interpretación y aplicación del citado R.D. consultar la correspondiente GuíaTécnica elaborada 
por el INSHT. 
Complementariamente, se recomienda consultar la NTP-72: Trabajos con elementos de altura en 
presencia de líneas eléctricas aéreas. 
 
Normas de seguridad en la utilización del equipo 
Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma, 
las normas previas a laelevación de la plataforma, las normas de movimiento del equipo con la 
plataforma elevada y las normas después del uso de laplataforma. 
 
Normas previas a la puesta en marcha de la platafor ma 
Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan 
afectar a su seguridad. Lainspección debe consistir en lo siguiente: 

- Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, 
escapes de circuitos hidráulicos, daños en cablesdiversos, estado de conexiones 
eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. 
- Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que 
funcionan correctamente. 

Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la 
seguridad del equipo. Todoslos defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser 
corregidos antes de utilizar el equipo. 
 
Normas previas a la elevación de la plataforma 
- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que 
mantener una distanciamínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren 
los trabajos en sus proximidades. 
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- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 
- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas 
dictadas por el fabricantey que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté 
en posición de transporte o en los límites deposición. 
- Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
- Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados 
adecuadamente. 
- Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por 
las proximidades. 
 
Normas de movimiento del equipo con la plataforma e levada 
- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es 
resistente y sindesniveles. 
- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que 
comprometan laseguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma 
de trabajo. 
- La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores: 

- 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande 
desde la cabina delportador. 

- 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles. 
- 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. 
- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 
- No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 
 
Otras normas 

- No sobrecargar la plataforma de trabajo. 
- No utilizar la plataforma como grúa. 

- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP, por 
ejemplo paneles deanuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga 
estructural, carga debida al viento o fuerzamanual, según el caso. 
- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos 
pies sobre la misma. 
Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados. 
- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 
- Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser 
comunicada inmediatamente ysubsanada antes de continuar los trabajos. 
- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro 
sistema de acceso. 
- No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 
 
Normas después del uso de la plataforma 
Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener 
precaución con el agua para que noafecten a cables o partes eléctricas del equipo. 
Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar 
habilitado para ello. Fig. 7. 
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Figura 7 

Plataforma de trabajo después de ser utilizada 
 
Otras recomendaciones 
No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en 
marcha. 
Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, 
fuegos y con prohibición de fumar. 
No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 
 
9.- Manual de instrucciones. Verificación y señaliz ación. 
Manual de instrucciones 
Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que incluya de forma separada 
las instrucciones para lasoperaciones de mantenimiento que únicamente las podrán realizar personal de 
mantenimiento especializado. 
El manual deberá contener la siguiente información principal: 

- Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así 
como las instrucciones de uso. 
- Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos 
de la plataforma. 
- Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y 
reparación. 
-  

Verificación y señalización 
Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización. 

- Placas de identificación y de características. 
- Diagramas de cargas y alcances. 
- Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 
-  

Mantenimiento 
Las PEMP deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que deben estar 
contenidas en un manual quese entrega con cada plataforma. Tanto las revisiones como los plazos para 
ser realizadas deben ser hechas por personalespecializado. La norma UNE-58921 IN incluye una Hoja 
de Revisiones Periódicas de las PEMP que puede servir de guía a la hora derealizar estas revisiones.  
 
Operador de las PEMP 
Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para operar las 
plataformas elevadoras móvilesde personal. 
Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe: 

- Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada 
uno de los instrumentos de control. 
- Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los 
manuales de funcionamiento entregados por elfabricante. 
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- Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la 
ayuda de personal cualificado. 
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ANEXO 5.- DOCUMENTACIÓN GRAFICA  
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MANEJO DEL EXTINTOR  
 
 
    EXTINTOR: 

    Es un aparato que contiene un agente extintor, destinado a apagar un fuego en sus comienzos. 

 

    CLASES DE FUEGO: 

    Clase A: Son los fuegos de materias sólidas: madera, papel, trapos, carbón... 

    Clase B: Son los fuegos de materias liquidas o que se licúan con el calor: gasolinas, aceites, pinturas, 

grasas, carburantes 

    Clase C: Son los fuegos de gases combustibles: propano, butano, gas ciudad, acetileno… 

    Clase D: Son los fuegos de metales de características especiales: magnesio, aluminio, etc. 

    Clase E: Son fuegos eléctricos: transformadores, disyuntores, cuadros eléctricos, sala de ordenadores, 

quirófanos… 

 

    TIPOS DE EXTINTORES: 

Polvos químicos polivalentes: Son adecuados para fuegos clase A (sólidos), clase B (líquidos) y clase C 

(gases). No son tóxicos ni conducen la electricidad a tensiones normales, pudiéndose emplear en 

presencia de tensión eléctrica. Contaminan los alimentos y pueden dañar por abrasión mecanismos 

delicados. 

CO2: Es un gas que al descargarse se solidifica en forma de copos blancos. Apaga por sofocación, 

desplazando el oxígeno del aire y produciendo enfriamiento. Se emplea para apagar fuegos sólidos, 

líquidos y preferentemente eléctricos. Puede producir ASFIXIA, recomendando después de su uso 

ventilar el local. 

 

    EMPLEO: 

  1.- Leer las instrucciones del fabricante. 

  2.- Quitar el seguro. 

  3.- Con una mano se soporta el extintor y se acciona la válvula, y con otra se dirige la manguera. 
  4.-La manguera se dirige hacia las bases de las llamas más próximas, moviendo el chorro en zig-zag y 

avanzando a medida que las llamas se van apagando. 
  5.-Se actuará con el viento a favor, para que nos afecte menos el calor y que las llamas no reincidan 

sobre  la zona apagada. 
  6.-Si el fuego es de sólidos, se recomienda espaciar las brasas y echar agua cuando se hayan apagado 

las llamas. 
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ANDAMIO DE FACHADA 
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BARANDILLAS DE SEGURIDAD 
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ANDAMIO PROTEGIDO MEDIANTE PANTALLA O MODULO METÁLI CO 
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SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN 
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SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN 
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SEÑALIZACIÓN DE AVISO DE PELIGRO 
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