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ANEXO 3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE DE LA OBRA “REFORMA DE
INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DE TERSA”
1.DADES GENERALS DE L’ORGANITZACIÓ
Promotor:
TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA
A-08800880
AV. EDUARD MARISTAY, 44
SANT ADRIÀ DE BESOS

2.DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
2.1 Dades generals del projecte i de l’obra
Es tracta d’una obra reforma de les instal·lacions de climatització, refrigeració i ventilació que es
troben en diversos edificis dintre d’un mateix complesx
Redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut:
Pere Rams. Enginyer Industrial
Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra:
8 treballadors
2.2. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra
L’actuació es realitza en diversos edificis dintre d’un mateix complex. Hi ha edificis d’us
administratiu i d’altres d’ús industrial. En tots els espais es disposa de subministrament d’aigua i
electricitat.

2.3. Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals
Un nombre elevat d'accidents en l'obra són originats per les interferències realitzades amb les
canalitzacions, conduccions i instal·lacions que creuen per l'obra o estan al seu voltant.
En aquest apartat s'especifiquen totes aquelles condicions de l'entorn de l'obra que cal tenir present i
que permetran valorar i delimitar els riscos que poden originar.
2.3.1. Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra
En els accessos es disposen de camions en procediments de càrrega i descàrrega, per tal caldrà
anar en cura.
2.3.2. Interferència amb altres edificacions
L’obra es realitza dintre del complex industrial no havent interferències exteriors.
2.3.3. Serveis afectats per les obres
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Les obres no afectaràn el servei de climatització, ventilació i electric de la zona on es treballi.
2.3.4 Activitats fora del perímetre de l’obra
No será necessària cap activitat fora del perimetre de l’obra.
2.3.5. Prescència de trànsit rodat i usuaris.
Durant les obres no hi haurà usuaris en les diverses zones delimitades.
2.3.5. Danys a tercers
Degut la tipología de les obres no es preveuen danys a tercers. Durant les obres l’adjudicatari
haurà de pendre les accions necessaries per tal de minimitzar els sorolls i molèsties als
establiments i habitatges veïns. Aquestes mesures serán necessaries durant tot el periode que es
realitzin les obres, tant en horari de jornada laboral com excepcional.
Destaquem les següents mesures:
Racionalització d’accions que comportin la realització de forats i taladres
Bones practiques dels operaris: to de veu, cops, utilització d’eines…..
Realització de treballs amb porta tancada

3.JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL
3.1 Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix
l'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut en donar-se algun d'aquests supòsits:
a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior
450.759,08 €
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més
de 20 treballadors simultàniament.
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors en l'obra sigui superior a 500.
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte,
en complr els supòsits anteriors, es dedueix que el promotor resta obligat a que s'elabori un
Estudi de Seguretat i Salut, el qual es desenvolupa en aquest document.

3.2 Objectius de l’Estudi Bàsic de Seguretat
D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i
al RD 1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció,
l'objectiu d'aquesta Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius
bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir
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d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en materia de prevenció de
riscos laborals.
• En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats
d'obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades
aportades pel Promotor i el Projectista.
• S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les
practiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si
el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza
tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà adequar tècnicament el mateix.
• Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir el Article 7
del RD 171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda
complerta mitjançant l'Estudi de Seguretat i Salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6
del RD 1627/97 ".
• Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això haurà
d'estar en l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte d'execució.
• Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.
4.DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS
Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els
següents punts:
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest
dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant els
riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, I igualment, un deure de les administracions
públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en
matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de
salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció
eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de
les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració
de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors , amb les especialitats que es recullen en els articles següents en
matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i participació i
formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la
salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix
el capítol IV d'aquesta Llei. L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat
preventiva a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels
riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a
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l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que
puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.
3. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos
laborals.
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de
protecció i prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats
especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de
l'empresari, sense que per això quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense
perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona.
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera
sobre els treballadors.

Equips de treball i mitjans de protecció.
1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats per
al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la
seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui
presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les
mesures necessàries per tal que:
a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels
treballadors específicament capacitats per a això.
2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a
l'exercici de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs
realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es
puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant
mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.

5. PRINCIPIS BÀSICS DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA D’AQUESTA OBRA
D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el
capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar els riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l'origen.
__________________________________________________________________________________
94
www.prcii.com

Aragó, nº 281, ppal 1B
08009 Barcelona
T. 934 876 649
M. 669 518 824
info@prcii.com
www.prcii.com

PROYECTO EJECUTIVO REFORMA INSTALACIONES
CLIMATITZACIÓN Y REFIGERACIÓN
AV. MARISTANY, 44
SANT ADRIÀ DEL BESOS

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així
com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a
atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball.
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc
greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només
podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors,
els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus
socis l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Avaluació dels riscos
1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en
el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i
aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.
Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats,
les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció
de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin .
2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser
duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de
l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents:
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a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les
característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir Mateixa
avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats
químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles
altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa
sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada
quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si
fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït. Quan el resultat de
l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i
de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar situacions
potencialment perilloses.
b) Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc,
l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar
aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a
cada activitat preventiva el termini per fer-la, la designació de responsables i els recursos
humans i materials necessaris per a la seva execució. L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva
execució de les activitats preventives incloses en la planificació, efectuant per a això un
seguiment continu d'aquesta.
Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als
fins de protecció requerits.
3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància
de la salut que preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són
insuficients, l'empresari de dur a terme una investigació al respecte, per tal de detectar les
causes d'aquests fets

6. PREVENCIÓ DE RISCOS
6.1 Indentificació de riscos i avaluació de l’eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives
establertes, segons els mètodes i sistemes d’execuació previstos en projecte
6.1.1. Mètode emprat en l’avaluació de riscos
El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la
situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica.
1r Gravetat de les conseqüències:
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La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al treballador. Les
conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses.Exemples:

2n Probabilitat:
Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tinga lloc pot
ser baixa, mitjana o alta.

3r Avaluació:
La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent:
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4t Control de riscos:
Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents:

Aquest mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es
correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre :
"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i
aplicada".
És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o
disminuint les seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis
en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, epis i
senyalització, fins a aconseguir un risc trivial, tolerable o moderat, i sent ponderats per mitjà de
l'aplicació dels criteris estadístics de siniestrabilitat laboral publicats per la Direcció General d'Estadística
del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
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Respecte als riscos evitats, cal tenir present:

6.1.1. Instal·lacions provisionals d’obra
No será necessari realitzar instal·lacions provisionals d’obra. Per la tipología d’obra no són
necessaris els vestuaris i s’utilitzaràn els serveis higiènics existents a TERSA

6.1.2. Energies en l’obra
Electricitat
L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i equips,
enllumenat, etc. És l'energia d'ús generalitzat.
Identificació de riscos propis de l'energia
• Cremades
• Contactes elèctrics directes
• Contactes elèctrics indirectes
• Exposició a fonts lluminoses perilloses
• Incendis
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos
anteriors
Mesures preventives
• Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que
circularà per ells.
• Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat.
__________________________________________________________________________________
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• No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions d'humitat,
excepte els que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
• Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc, estaran dissenyats i calculats adequadament i
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
• Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai per a
altres fins.
Equips de protecció individual
• Casc de seguretat amb barballera doble
• Guants
• Botes de seguretat amb puntera reforçada
Proteccions col·lectives
• Tanca perimetral de l'obra
Senyalització de seguretat
• Senyals d'obligatorietat d'ús de casc amb barballera doble, botes, guants i perill elèctric.
• Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.
• Senyal de perill d'electrocució.

Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues
De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a
energia per a la col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines,
equips, mitjans auxiliars i eines.
Identificació de riscos propis de l'energia
• Sobreesforços
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos
anteriors
• No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg.
Per aixecar una càrrega és obligatori:
• Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles,
apropantse el més possible a la càrrega.
• Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta.
• Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.
• L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.
• Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de
la cintura.
Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris
preventius:
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• Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.
• Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
• Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
• És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades.
• És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar
l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.
En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o
criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció .
Característiques de la càrrega.
La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos
següents:
• Quan la càrrega és massa pesada o massa gran.
• Quan és voluminosa o difícil de subjectar.
• Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.
• Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió
o inclinació d'aquest.
• Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al
treballador.
Esforç físic necessari.
Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents:
• Quan és massa important.
• Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc.
• Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega.
• Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.
• Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.
Característiques del medi de treball.
Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos
següents:
• Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.
• Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que porti
el treballador.
• Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a
una alçada segura i en una postura correcta.
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• Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en
nivells diferents.
• Quan el sòl o el punt de suport són inestables.
• Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.
• Quan la il·luminació no sigui adequada.
• Quan hi hagi exposició a vibracions.
Exigències de l'activitat.
L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències
següents:
•Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.
• Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.
• Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.
• Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular.
Factors individuals de risc.
Constitueixen factors individuals de risc:
• La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.
• La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador.
• La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació.
• L'existència prèvia de patologia dors lumbar.
Equips de protecció individual
• Casc de seguretat amb barballera doble
• Guants
• Botes de seguretat amb puntera reforçada
• Protecció dors lumbar
Proteccions col·lectives
• Tanca perimetral de l'obra
Senyalització de seguretat
• Senyals d'obligatorietat d'ús de casc amb barballera doble, botes, guants i protecció dors lumbar.
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6.1.3. Unitats d’obra d’instal·lacions de seguretat i intrusió
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclouen les operacions elèctriques necessaries per la substitució dels elements: proteccions,
seccionadors, bateries condensadors, cablejat, etc…
Les operacions: montatge d’elements i estesa de línies.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
esta unitat d'obra

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos
anteriors
Mesures preventives
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Si hi ha línies elèctriques en llocs propers a la feina d'instal·lació, es apantallar convenientment.
La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per eliminar el risc de caiguda des d'alçada.
Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificar aquesta circumstància
mitjançant un comprovador de tensió.
Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquests estaran dotats de grau de aïllament II o
estaranalimentats a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformador de seguretat ..
Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquests estaran
dotats de doble aïllament i presa de posada a terra.
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Es disposarà de punts fixos i sòlids on poder enganxar l'arnès de seguretat, que ha de ser d'ús obligatori.
Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat amb barballera doble.
- Calçat de seguretat.
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari)
- Roba de treball.
- Guants de goma.
Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat amb barballera doble.
- Calçat de seguretat.
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari)
- Roba de treball.
- Guants de goma.
6.1.4. Unitats d’obra d’instal·lacions elèctriques
Procediment
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació de les línies elèctriques i
proteccions en subquadres.d
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
esta unitat d'obra
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos
anteriors
Mesures preventives:
 Es tindrà cuidat l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades.
 Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec
aïllant ', i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat
 Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la
utilització de les clavilles mascle-femella.
 Acotarem les zones de treball per evitar accidents
 Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics
 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i
estretes.
 Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els
riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.
 Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre
cavallets, en llocs amb risc de Caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no
s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.
 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant
normalitzat contra els contactes amb l'energia eléctrica
 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de
l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.
 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes
o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 Equips de protecció individual
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 Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat amb barballera doble.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

7. EQUIPS TÈCNICS
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complixen les
condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua
reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra, amb
identificació dels riscoslaborals indicant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a
controlar i reduir tals riscos, incloentla identificació de riscos en relació amb l'entorn de l'obra en què es
troben.
7.1. Màquinaria d’obra
Per la tipologia d’obra només és necessària la utilització de petia maquinaria
7.1.1. Radial d’obra
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte:
Utilitzarem aquesta eina radial elèctrica portàtil per realitzar diverses operacions de tall en l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
aquest màquina

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos
anteriors
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Mesures preventives
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara.
Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra.
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho
preferiblement mitjançant el part de treball.
Complir les instruccions de manteniment.

Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat amb barballera doble.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
7.1.2. Tornavisos elèctrics i amb bateria
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte.
Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per a cargolar a qualsevol
tipus de superfície.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
aquesta màquina

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Mesures preventives
Abans d'utilitzar el tornavís elèctric s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.
Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra
Complir les instruccions de manteniment.
Equips de protecció individual
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat amb barballera doble
- Guants de treball.
7.1.3. Martell perforador
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquests petits martells rotatius es faran servir en l'obra per realitzar forats en diferents materials amb el
consegüent ús de broca especial.
Normalment es compon de empunyadura lateral, aspirador de pols, joc de broques per a diferents
materials i mides de trepant, caixa metàl·lica i conductor elèctric.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
aquesta màquina:

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos
anteriors
Mesures preventives
Es controlarà els diversos elements de què es compon.
Es dotaran de doble aïllament.
Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant
pressionatconstantment l'interruptor.
El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús.
El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.
La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina
adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.
Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.
Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de
la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.
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En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en
cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar
No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Roba de treball.
- Casc de seguretat amb barballera doble
- Ulleres antipartícules.
- Protectors auditius.
- Guants de cuir.
- Màscara antipols.
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada).

7.1.3. Eines manuals
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es
faran servir en diverses operacions de naturalesa molt variada.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
aquesta màquina.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Mesures preventives
• Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
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• Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar.
• S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat.
• Cal guardar les eines en lloc segur.
• Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines.
• Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació.
• S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.
• Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats.
• Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra.
• Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin
d'utilitzar.

A) Alicates:
• Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despreniment
dels extrems curts de filferro.
• Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen.
A més tendeixen a arrodonir-se els angles dels perns i femelles, deixant marques de les mordasses sobre
les superfícies.
• No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules.
• Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
• No col·locar els dits entre els mànecs.
• No colpejar peces o objectes amb les alicates.
• Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació.
B) Escarpres :
• No utilitzar l'escarpre amb cap aplatada, poc esmolada o còncava.
• No usar-la com a palanca.
• Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar.
• Han d'estar nets de rebaves.
• Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de rebutjar
més o menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi.
• Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops
en mans amb el martell de colpejar.
• El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat.
C) Tornavisos:
• El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb
solcs o nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell.
• El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular.
• Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè
això pot fer que es surti de la ranura originant lesions en mans.
• S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afluixar cargols.
• No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars.
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• Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.
• No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un
banc o superfície plana o subjectar-la amb un banc.
• Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat.
D) Claus de boca fixa i ajustable:
• Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat.
• La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament.
• El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat.
• No s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors.
• Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar.
• Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent.
• En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.
• Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afluixar.
• S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i
formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny.
• No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub.
• La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la
dirección que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre
ella.
• S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.
• No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar.
E) Martells i malls:
• Els caps no han de tenir rebaves.
• Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense
estelles.
• El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de
manera que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.
• S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro.
• Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant.
• S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar.
• Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots.
• S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.
• En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.
• No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.
• No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta.
• No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca.
F) Pics trencadors i Trossejadors:
• S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles.
• El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec.
• Haurà de tenir el full ben adossada.
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• No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o
similars.
• No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense.
• S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.
• S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina.
G) Serres:
• Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar
ben ajustats.
• Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat.
• La fulla haurà d'estar tensada.
• Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça.
• Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament).
• Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre
de dents:
a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm.
b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.
c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.
d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.
• Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada
del mànec.
• Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i
la mà
esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i
aplicant pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es
retrocedeix
• Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
- Casc de seguretat amb barballera doble
- Guants de cuir.

7.2. Mitjans auxiliars
No està previst la utilització d’embastides, solament escales de mà, degut a les altures màximes del
sostre i dels reduïts espais en els quals treballar.
7.2.1. Escales de mà
Fitxa tècnica
Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra.
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Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant
la fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no
estaran pintades.
Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra.
Ha per tant impedir la utilització de les mateixes en l'obra.
Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la
seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per
trencament o desplaçament.
La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en
què, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de
treball més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels
emplaçaments que l'empresari no pugui modificar.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
este mitjá auxiliar

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos
anteriors
Mesures preventives
1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.
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• Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes
ni nusos que puguin minvar la seva seguretat
• Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats
• Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els posibles
defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades.
• Es guardaran a cobert.
2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques
• Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva
seguretat.
• Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin de les agressions
de la intempèrie.
• Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades.
3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora
• Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall.
• Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de
topalls de seguretat d'obertura.
• Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de
limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades.
• Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva
seguretat.
• Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima
obertura parell no minvar la seva seguretat.
• Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.
• Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat
treball, obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons.
• Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.
4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen
• No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars.
• Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt
de suport i de subjecció.
• Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de
greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala.
• Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m.
• Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments
o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de
protección individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la
seva utilització estigui assegurada.
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• S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la
fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o
qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent.
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates
antilliscants de seguretat.
• Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió
adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal.
• Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que
la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior
a l'objecte o estructura al que donen accés.
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària
per sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix.
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior
sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports.
• Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir.
• Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les
escales de mà.
• En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu
pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
• El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una
subjecció segura.
• Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc
ferms que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.).
• L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix
la utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris.
• L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a
dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.
• El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les,
deixantles en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials.
• El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala,
superi els 55 Kg
• Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la
part davantera cap avall
• Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre
muntants, etc
En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de
prendre les següents precaucions:
a) Transportar plegades les escales de tisora.
b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols
mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells.
c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra.
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Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present:
a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta
accidentalment.
b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala.
c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas
balises o situar una persona que avisi de la circumstància
S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala:
a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol
d'aquestes condicions pot provocar greus accidents
b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.).
S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala:
a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui
compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 º i
70,5 º.
b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 º com a màxim, amb la corda que uneix els
dos plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat.
S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i
sabates de suport
a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades)
b) Sòls secs: Sabates abrasives
c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra.
d) Sòls de fusta: Puntes de ferro
Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran:
a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg
b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador
és de 25 kg
5 º) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són:
No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una
plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures:
Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent.
Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a l'escala.
En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar.
No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre
aïllades.
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Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació
sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la
situació de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.
Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes.
Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal
per servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a
una bastida.
6 º) Emmagatzematge de les escales.
Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que
facilitin la inspecció.
Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada.
Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets.
7) Inspecció i manteniment:
Les escales hauran inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts:
a) Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres o
subjectes amb filferros o cordes.
b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport.
c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales.
Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta
haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.
8 º) Conservació de les escales en obra:
a) Fusta
• No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de
l'escala.
• Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents.
• Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques.
b) Metàl·liques
• Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura
anticorrosiva.
• Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
-Casc de seguretat amb barballera doble
-Roba de treball.
-Guants de cuir.
-Calçat de seguretat.
-Arnés de seguretat (quan sigui necessari).
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8. EPIs
De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos
que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions tècniques i de
la qual requisits establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats
següents.
8.1. Protecció auditiva
8.1.1. Orelleres

8.1.2. Taps
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8.2. Protecció al cap
8.2.1. Cascs de protecció amb barballera doble
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8.3. Protecció de cara i ulls
8.3.1. Protecció ocular (ús general)
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8.3.2. Arc elèctric i curtcircuit
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8.3.3. Pols fina
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8.4. Protecció de mans i braços
8.4.1. Guants de protección contra riscos mecànics d’ús general
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8.4.2. Guants y manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics
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8.5. Protecció de peus i cames
8.5.1. Calçat d’ús general
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9. PROTECCIONS COL·LECTIVES
9.1. Senyalització
Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la
posició o senyalitzen per endavant tots els perills.
La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments
dels codis de senyals, com són:
1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat.
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una
vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu
significat.
El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està
fent.
El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una
educación preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.
Senyalització en l'obra:
La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:
1) Per la localització dels senyals o missatges:
• Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica
que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de posició,
que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta.
• Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el señal
està col·locada dins o fora de l'obra.
2) Per l'horari o tipus de visibilitat:
• Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles,
triangles, tanques, etc.
• Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però buscant
la seva visibilitat mitjançant llum artificial.
3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de
senyalització:
• Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre visualment,
com per exemple els senyals de trànsit.
• Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o
màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon.
• Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals
s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.).
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Mitjans principals de senyalització de l'obra:
1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten
àrees determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de
perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst.
2) BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar
accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un
pou, posar un pal, etc.
3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la
normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.
4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb
frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de
posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en
esta protecció col·lectiva

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Mesures preventives
La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció
adoptades en l'obra.
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió.
Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més
allunyat des del qual hagin de ser vistes.
Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva
desviar, es procurarà principalment que:
a) Siguin treballadors amb carnet de conduir
b) Estiguin protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb
la normativa de trànsit.
c) Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471
d) Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat
Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar
errors o confusions.
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La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació.
Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets,
etc.).
S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació
de les mateixes.
Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
Roba de treball
Armilla reflectant
Guants de cuir.
Calçat de seguretat.
Casc de seguretat amb barballera doble
enlluernaments.
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió.
L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva
entrada en servei.
Equips de protecció individual
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada:
Casc de seguretat.
Guants de cuir.
Roba de treball.
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10. SISTEMA DECIDIT PER CONTROLAR LA SEGURETAT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Justificació.
La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant
l'article desè.
Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix:
Sis. S'afegeix un nou apartat 23 a l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social" amb
lasegüent redacció: «23.En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel
ques'estableixen les disposicions mínimes de seguritat i salut en les obres de construcció:
a) Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguritat i salut en el treball amb l'abast i contingut
establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per no tenir un contingut real i
adequat als riscos específics per a la seguritat i la salut dels treballadors de l'obra o per no adaptar-se a
les característiques particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o de l'entorn dels llocs
de treball.
b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguritat i salut en el treball, amb l'abast i
contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. »
Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial:
• D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat
• De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats
d'obra, màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.
Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat:
a) Seguiment de les diferents unitats d'obra:
• Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti,
diferents punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un
seguiment rigorós de totes les unitats d'obra.
b) Seguiment de màquines i equips:
• Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la
Maquinària amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada,
permetrà establir un seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra.
c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms:
• La sol licitud de documentació per part del Contractista a Subcontrates i treballadors autònoms, així
com la resta de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la
signatura de documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de
justificació d'aquest acte.
• A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa"
de l'obra, on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i
Processos pels quals es regirà l'obra.
d) Seguiment del lliurament de EPIS:
• El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del
document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.
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e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives:
• Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si s'escau elevació o canvi de posició es
duran a terme seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives
d'aquesta mateixa Memòria, on es detalla rigorosament.
• El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada,
mitjançant els punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi.
f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius:
• Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures
incloses en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles
unitats d'obra en què hagi estat requerida la seva presència.
• A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les
activitats de vigilància i control que hauran de fer en aquestes.

11. SISTEMA DECIDIT PER FORMAR I INFORMAR ALS TREBALLADORS
Justificació.
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19:
Article 19: Formació dels treballadors 1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de
garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria
preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta,
com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en
els equips de treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada
treballador, adaptar-se al'evolució dels riscos ial'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos
necessari.
D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre
social", mitjançant l'article onzè. Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals:
U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de la
manera següent: 8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures
necessàries per garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i
les instruccions adequada, en la forma i amb el contingut i abast establerts en la normativa de prevenció
de riscos laborals, sobre els riscos i les mesures de protecció, prevenció i emergència quan es tracti
d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos especials.

Sistema de Formació i Informació.
Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al
seu torn fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta
formació es donarà per mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció
per part del treballador, i inclourà:
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• Els procediments segurs de treball
• Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives
• L'ús correcte dels EPIS que necessita.
• La utilització correcta de les proteccions col·lectives.
• La senyalització utilitzada en obra.
• Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc.
• Els telèfons d'interès.

PRESSUPOST
El pressupost per aquest apartat es troba reflexat en l’ANNEX PRESSUPOST
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