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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Higiene estableix, durant l’execució d’aquesta obra i
de les seves diferents instal·lacions, les previsions respecte a la prevenció de riscos
d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació,
conservació, entreteniment i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i
benestar dels treballadors.
Així mateix, servirà per a fixar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i
instal·ladora amb la finalitat de complir les seves obligacions en el terreny de la prevenció
de riscos professionals i elaborar el Pla de Seguretat per a la fase d’execució, facilitant el
seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Real
Decret 1.627/1.997, de 24 d’Octubre, pel que s’estableixi en les disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció, i en el que a més s’implanta la
obligatorietat de la inclusió d’un estudi de Seguretat i Salut, en projectes d’edificació i
obra pública i les seves instal·lacions.

2. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI

D’acord amb el que disposa l’Article 4, del R.D. 1.627/97, de 24 d’octubre, per a les
característiques de l’obra que ens ocupa, és d’obligat compliment la redacció d’un
“ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT”, donat que, segons s’indica en posteriors apartats,
s’acompleix els supòsits de la següent relació:
-

El pressupost d’ Execució per contracta inclòs en el projecte no es superior a
450.807 Euros.

-

No s’utilitzarà en cap moment a més de 20 treballadors de forma simultània.

-

El volum de mà d’obra estimada no és superior a 500 dies.

-

No es tracta d’obres per a túnels, galeries, conduccions soterrades i preses.

3. AUTOR DE L’ESTUDI

L’Enginyer Industrial ALFRED GUITARD SEIN-ECHALUCE, col·legiat núm. 3.210 del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili social al C/ Acadèmia núm. 2, altell,
25003 LLEIDA.
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4. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS
4.1. Descripció de las instal·lacions

Segons s’indica en la memòria descriptiva del Projecte, les obres consisteixen en la la
instal·lació de la nova Central Tèrmica de Biomassa i Distribució d’Aigua Calenta de
calefacció per al Centre Cultural “Les Monges” i del CEIP Pau Clarís de la Seu d’Urgell
(Lleida).

4.2. Termini d’execució i mà d’obra

El termini d’execució material de l’obra i instal·lacions està programat amb una
duració inicial de 12 mesos.
El nombre de treballadors que es preveu per a la seva execució serà d’uns 8 operaris
fixes.

4.3. Descripció i execució de l’obra i de les seves instal·lacions

Per a una correcta definició dels riscos i accidents de treball que es poden produir durant
l’execució de les instal·lacions, s’haurà de determinar, per a cada tipus d’instal·lació, els
diferents oficis i maquinaria que intervé. La classificació es realitzarà per capítols
d’actuació, obtenint el desglossament que es detalla a continuació.

4.3.1. Instal·lació de fontaneria, climatització i gas
Es realitzarà tota la instal·lació amb canonades d’acer negre o galvanitzat o coure,
segons es detalla a la memòria descriptiva del Projecte.
Al travessar les parets, les canonades es protegiran amb passatubs del diàmetre
necessari.
Les unions es realitzaran amb soldadura adient per a suportar les pressions a les que
vagin destinades les instal·lacions.
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4.3.2. Instal·lació elèctrica
Els circuits es canalitzaran amb tub encastat o de superfície, de característiques
apropiades, i els endolls estaran protegits amb la seva presa de terra corresponent. Per
a realitzar els treballs s’utilitzaran escales de tisora. Per a la fixació de puntes, cargols i
claus s’utilitzarà la pistola clavadora o un dispositiu equivalent.
El subministrament d’energia elèctrica als operaris es farà protegint el conducte
elèctric del pas de maquinària i persones, en previsió de no produir trencaments o
desgast a la coberta aïllant dels cables.
Està prohibida la utilització directa dels terminals dels cables com endolls. S’utilitzaran
aparells correctament aïllants.
Les preses de corrent, connexions, etc., per a màquines estaran protegides de cops i
aplastaments.
S’evitarà que les persones alienes a l’obra puguin connectar o manipular la instal·lació
elèctrica; per això, s’avisarà d’aquesta circumstància a la persona encarregada de
l’obra o instal·lació, col·locant un rètol de senyalització i avís a l’entrada de la mateixa.

4.3.3. Senyalització

S’utilitzaran les necessàries senyalitzacions homologades d’obligatorietat, informació i
prohibició.

4.4. Anàlisi de riscos i prevencions a adoptar

En aquest apartat es relacionaran els possibles riscos que poden ocórrer durant el
desenvolupament de las obres i instal·lacions, exposant-se a la vegada les mesures
preventives i de seguretat que han de ser proporcionades als treballadors i la roba de
protecció personal recomanables. En aquests mecanismes s’inclouran tant els mitjans de
protecció personal com els col·lectius.
Aquest tipus d’anàlisi es realitza per a tot aquell conjunt d’operacions que puguin tenir els
mateixos riscos, de manera que se’ls aplica normes col·lectives equivalents. En aquest
estudi es consideren els següents grups:
-

Treballs referents a instal·lacions.

-

Mitjans auxiliars.
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4.5. Instal·lacions d’electricitat

Riscs previsibles
-

Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell.

-

Electrocucions.

-

Xafades sobre objectes punxents o tallants.

-

Talls per l’ús d’eines manuals.

-

Cremades produïdes por descàrregues elèctriques.

-

Aplastament de dits, al introduir el cable en els conductes.

Mecanismes de prevenció
-

Es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

Les escales portàtils a utilitzar seran de tipus tisora.

-

Les plataformes de les bastides a utilitzar seran de 60 cm d’ample i tindran barana,
barra intermèdia i rodapeu de 20 cm en cas de què superi els 2 m d’alçada.

-

Queda prohibit que una sola persona transporti càrregues pesades directament amb
les seves mans o el cos.

-

Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets del material com a nanses de càrrega.

-

El magatzem estarà dotat de porta, tanca i ventilació por corrent d’aire.

-

Els retalls sobrants i elements fragmentats s’aniran retirant conforme es produeixin a un
lloc determinat per la seva posterior recollida i abocament, evitant així el risc de
xafades sobre els objectes.

Proteccions individuals
-

Protecció del Cap:
-

-

Protecció del Cos:
-

-

Roba de treball adequada.

Protecció de les Extremitats Superiors:
-

-

Casc de seguretat (en cas de risc de cops al cap).

Guants de cuir, anti-tall i aïllants (a prova de tensió).

Protecció de les Extremitats Inferiors
-

Botes aïllants (a prova de tensió).

Proteccions col·lectives
-

Senyalització General
-

Riscos por caiguda d’objectes, caiguda a diferents nivells o càrregues
suspeses.

-

Perill d’electrocució.
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-

Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra.

-

Senyal informatiu de localització de farmaciola.

4.6. Instal·lació de canonades i accessoris
Es realitzarà la instal·lació de canonades i els seus accessoris per a conducció d'aigua
freda, aigua calenta, vapor, gasos, etc,

generalment amb tubs d'acer galvanitzat o

coure.
Riscos previsibles
-

Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell.

-

Cops i talls per objectes i per l'ús d‘eines manuals.

-

Sobreesforços.

-

Petjades sobre objectes punxents o tallants.

-

Petjades sobre materials.

-

Projecció de partícules.

-

Explosions per soldadures, bombones, etc.

-

Intoxicació en la manipulació de plom.

-

Cremades.

-

Intoxicació de plom de pintura de mini.

-

Altres.

Mecanismes de prevenció
-

Es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

Es tindrà compte de què la zona de treball estigui ben il·luminada.

-

Les màquines elèctriques disposaran de presa de terra o doble aïllament.

-

Les escales portàtils a utilitzar seran de tipus tisora.

-

Les plataformes de les bastides seran de 60 cm d'ample i tindran barana, barra
intermèdia i sòcol de 20 cm en el cas que superi els 2 m d'altura.

-

En arribar el material per a construir les xarxes (aigua, sanejament...) es prepararà el
lloc per a rebre camions, per la qual cosa es compactaran les zones toves per a
evitar bolcades i atrapaments.

-

Les càrregues suspeses se subjectaran per dos punts estables que seran governats
mitjançant una soga per dos operaris a qui dirigirà el Capatàs o el Vigilant de
Seguretat.

-

Queda prohibit que una sola persona transporti càrregues pesades directament
amb les seves mans o el cos.

-

Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets del material com a agafadors de
càrrega.
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-

Les canonades i la resta d'accessoris de muntatge hauran de guardar-se
degudament al lloc específic destinat a aquest fi.

-

Quan un sol home transporti trams de canonada poc pesats, el farà inclinant la
canonada cap enrere i la part del tub que va per davant superarà l'altura d'un
home.

-

El transport de canonades pesades es realitzarà amb dos homes que seran guiats
per un tercer.

-

Els retalls sobrants i elements fragmentats s'aniran retirant conforme es produeixin, a
un lloc determinat, per a la seva posterior recollida i abocament, evitant així el risc
de petjades sobre objectes.

-

Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats.

-

Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors encesos.

-

Per a evitar incendis es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de
soldadura.

Proteccions individuals
-

-

-

-

Protecció del Cap
-

Casc de seguretat (en cas de risc de cops en el cap)

-

Per a soldador: ulleres contra impactes i pantalla de soldadura de mà

Protecció del Cos
-

Roba de treball adequada

-

Per a soldador: mandril de cuir

Protecció de las Extremitats Superiors
-

Guants de cuir, anti-tall i aïllants (a prova de tensió)

-

Per a soldador : braçals de cuir que cobreixen els braços i manyoples de cuir.

Protecció de las Extremitats Inferiors
-

Botes aïllants (a prova de tensió)

-

Botes de seguretat amb planta d'acer i amb puntera reforçada.

Proteccions col.lectives
-

Senyalització General
-

Riscos por caiguda d’objectes, caiguda a diferents nivells o càrregues
suspeses.

-

Perill d’electrocució.

-

Prohibit el pas a tota persona aliena a la obra.

-

Senyal informatiu de localització de farmaciola.
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5. NORMATIVA APLICABLE
5.1. Aspectes Generals

-

Prescripcions de Seguretat a la Indústria de l’Edificació. Conveni O.I.T.

-

Implantació de l’obligatorietat d’elaborar Estudis i Plans de Seguretat i Higiene en
el Treball. R.D. 555/1986 de 21 de Febrer. BOE 21 de Març de 1986. Modificació
parcial: R.D. 84/1990 de 19 de gener de 1990. BOE 25 de gener de 1990

-

Model de Llibre d’Incidències corresponent a obres en les que sigui obligatori un
Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 20 de Setembre de 1986. BOE 13
d’Octubre de 1986

-

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de Novembre. BOE 10 de
Novembre de 1995

-

Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39 de 17 de gener de 1997. BOE 31 de
gener de 1997

-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en los Llocs de Treball. R.D. 486 de 14
d’Abril de 1997. BOE 23 d’Abril de 1997

5.2. Condicions Ambientals i dels llocs de treball

-

Real Decret 486/4997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.

-

Protecció dels Treballadors en front als riscos derivats de l’exposició a soroll durant
el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’Octubre. BOE 2 de Novembre de 1989

-

Protecció dels Treballadors en front als riscos derivats de l’exposició al Clorur de
Vinil. O.M. 9 d’Abril de 1986. BOE 6 de Maig de 1986

5.3. Condicions d’utilització d’Equips de Treball

-

Real Decret 1215/1997 de 18 de Juliol. Utilització d’Equips de Treball.

-

Reglament d’Aparells d’Elevació i manteniment dels mateixos. R.D. 2291/1985 de 8
de Novembre. BOE 11 de Desembre de 1985

-

ITC - MIE - AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 9 de desembre de 1985. BOE 14 de
gener de 1986. Correcció BOE 11 de Juny de 1986 y 12 de Maig de 1988.
Actualització: O. 11 d’Octubre de 1988. BOE 21 de Novembre de 1988

-

ITC - MIE - AEM2: Grues Torre desmuntables per obres. O. 28 de Juny de 1988. BOE 7
de Juliol de 1988. Modificació O. 16 d’Abril de 1990. BOE 24 d’Abril de 1990.
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-

ITC - MIE - AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de Maig de 1989. BOE
9 de Juny de 1989.

-

ITC - MIE - AEM4: Grues Mòbils Autopropulsades usades. R.D. 2370/1996 de 18 de
Novembre. BOE 24 de Desembre de 1996.

-

Reglament d’Aparells Elevadors per Obres. O.M. 23 de Maig de 1977. BOE 14 de
Juny de 1977. Modificacions BOE 7 de Març de 1981 i 16 de Novembre de 1981.

-

Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de Maig. BOE 21 de
Juliol de 1986. Correccions BOE 4 d’Octubre de 1986

-

ITC - MIE - MSG: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats.
O. 8 d’Abril de 1991. BOE 11 d’Abril de 1991

-

Disposicions d’Aplicació de la Directiva 89/392/CEE sobre Màquines. R.D. 1435/1992
de 21 de Novembre. BOE 11 de Desembre de 1992.

-

Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’Agost de 1969. BOE 28 d’Octubre de
1969. Modificacions: BOE 17 de Febrer de 1972 y 13 de Març de 1972.

-

ITC - MIE - APQ - 005: Emmagatzematge d’ampolles i botelles de gasos comprimits,
liquats i dissolts a pressió. O. 21 de Juliol de 1992. BOE 14 d’Agost de 1992

5.4. Equips de Protecció Individual (EPI)

-

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció
Individual. R.D. 20 de Novembre de 1992. BOE 28 de Novembre de 1992. Modificat
por O. de 16 de Maig de 1995 y por R.D. 159/1995 de 3 de Febrer.

-

Modificació del període transitori establert al R.D. 1407/1992 de 20 de Novembre,
sobre Equips de Protecció Individual. O. 6 de Maig de 1994. BOE 1 de Juny de 1994

-

Real Decret 773/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la
Utilització per part dels treballadors d’Equips de Protecció Individual.

5.5. Senyalitzacions

-

Instrucció 8.3 - I.C. sobre Senyalització, Balisament, Defensa, Neteja i acabament
d’obra fixa en vies fora de població. O.M. de 31 d’agost de 1987. BOE 18 de
Setembre de 1987.

-

Senyalització Mòbil d’Obres. Ministeri de Foment 1997. R.D. 485 de 14 d’abril de
1997. BOE 23 d’abril de 1997.

-

Real Decret 485/1997 sobre Disposicions Mínimes en matèria de Senyalització de
Seguretat i Salut en el Treball.
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5.6. Activitats Específiques

-

Real Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre. Disposicions Mínimes de Seguretat i de
Salut Laboral en las Obres de Construcció.

-

Real Decret 1389/1997 de 5 de Setembre. Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut
Laboral en las Activitats Mineres.

-

Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera i Instruccions
Tècniques Complementaries. R.D. 863/1985 de 2 de Abril.

-

Instrucció T.C. 10.3.01 sobre Explosius. Voladures Especials. O.M. de 31 d’Agost de
1987. BOE 18 de Setembre de 1987.

-

Normes de Seguretat para l’exercici d’Activitats Subaquàtiques. O. de 30 de Juliol
de 1981. BOE 12 de Novembre de 1981.

-

Real Decret 487/1997 de 14 d’Abril sobre Manipulació Manual de Càrregues.

5.7. Varis

-

Quadre de malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.

-

Real decret 488/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives al
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

-

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de Novembre. BOE 27
de Desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de Març de 1969.

-

Reglament

Electrotècnic

para

Baixa

Tensió

i

Instruccions

Tècniques

Complementaries. D. 2413/1973 de 20 de Setembre. BOE 9 d’Octubre de 1973.

6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
6.1. Farmaciola

Es disposarà a l’obra d’una farmaciola al servei del personal que hi estigui treballant, amb
el material específic indicat por l’Ordenança General de Seguretat e Higiene en el
Treball.

6.2. Assistència a ferits

S’haurà d’informar a tot el personal de l’obra de la situació dels diferents Centres Mèdics
(Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’hauran de
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traslladar als ferits per a un més ràpid i efectiu tractament. És convenient disposar a
l’obra, i en un lloc visible, d’una llista de telèfons i adreces dels Centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc., a fi de garantir un ràpid transport dels possibles
accidentats als centres d’assistència.

6.3. Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement
mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d’un any.

ALFRED GUITARD SEIN-ECHALUCE
ENGINYER INDUSTRIAL. COL·LEGIAT NÚMERO 7.484
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