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2 OBJECTE DE LA MEMORIA
El present estudi de seguretat i salut estableix les directrius en matèria de prevenció de riscos a seguir
durant l’execució de les obres corresponents a la construcció de Seguretat i salut.
Desenvolupa les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, la
definició dels riscos evitables i les mesures tècniques aplicables, els riscos no eliminables i les mesures
preventives i proteccions a utilitzar, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació,
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions sanitàries i comuns de l’obra que garanteixin la higiene i
benestar dels treballadors.
Aquest estudi de seguretat i salut es redacta d’acord amb el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nº
256 de 25/10/1997), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de Construcció, establintse la seva obligatorietat per a les característiques de l’obra, en quant a pressupost, termini d’execució i
nombre de treballadors, analitzades en el Projecte d’execució.
Té per finalitat establir les directrius bàsiques que s’han de reflectir i desenvolupar en el “Pla de seguretat
i salut”, en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i contemplaran les previsions contingudes en
aquest document; el qual ha de presentar el promotor per a la seva aprovació pel Coordinador en
matèria de seguretat i salut en fase de projecte d’obra, o si aquest no existís, per la direcció facultativa,
abans de l’inici dels treballs.
L’aprovació de l’estudi quedarà reflectida en acta firmada pel tècnic competent que aprovi l’estudi i el
representant de l’empresa constructora o contractista principal, amb facultats legals suficients, o pel
propietari o promotor amb idèntica qualificació legal. L’Estudi es redacta considerant els riscos
detectables a sorgir en el transcurs de l’obra. Això no vol dir que no sorgeixin altres riscos, que hauran de
ser estudiats en el citat pla de seguretat i salut Laboral, de la forma més profunda possible, en el
moment que es detectin.

3 AGENTS DE L’EDIFICACIÓ
3.1

Promotor

Ajuntament del Bruc

3.2

Projectistes

Albert Sos Vila

3.3

Autor de l’estudi de seguretat i salut

Albert Sos Vila
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4 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
4.1

Generalitats

L’objecte de l’obra a realitzar, així com la descripció de la mateixa es detallen en el corresponent
"Projecte d’Execució".
Aquest recull la definició total de les fases de construcció, tant les d’obra civil, estructures, obra de paleta
i acabats, així com l’anàlisi de les instal·lacions de climatització, protecció contra incendis, electricitat,
gas, fontaneria, sanejament, comunicacions, seguretat i urbanització.
EN EL CAS D’UTILITZAR GRUES MÒVIL, CALDRÀ EFECTUAR LA PRECEPTIVA MODIFICACIÓ DEL PLA DE
SEGURETAT AJUSTANT-LO A LES CARACTERÍSTIQUES DE LA MAQUINÀRIA.

4.2

Emplaçament

Adreça:

El Bruc - c. del Bruc del Mig, 55

Terreny
Factors ambientals
Zona climàtica (CTE DB HE1 ap. D) A3, A4, B3, B4
Coeficient d'exposició al vent (CTE DB SE-AE 3.3 et seq.) I, II, III (h>=12 m )
Pluviometria Mitjana
Entorn del solar
Pas persones contigu
Edifici contigu
Es pot fer una escomesa a la xarxa pública de sanejament
Pati per magatzem.
Edifici permanentment en ús.
Instal·lacions properes emissores de:
Xarxes públiques de distribució que travessen el solar

4.3

Quadre de superfícies

La superfície construïda de (veure projecte tècnic) m2.

4.4

Termini d’execució

El termini d’execució serà de 3 meses, a partir de la data de l’acta de replanteig.

4.5

Abocaments

El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la Red General
de Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para ello.

4.6

Subministraments

S’hauran de sol·licitar els subministraments d’aigua potable, energia elèctrica i telèfon, cursant-se les
corresponents peticions d’escomeses.
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4.7

Serveis afectats

Abans de l’inici dels treballs es comunicarà a les empreses subministradores la realització de l’obra per a
que certifiquin l’existència o no de qualsevol servei que hagi de ser tingut en compte.

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA
5.1

Vestuaris i banys

En funció del nombre màxim d’operaris que es poden trobar a l’obra, treballant simultàniament, es
determina la superfície i els elements necessaris per a les instal·lacions, recollits en el pressupost adjunt
de seguretat i salut.
El Centre de treball disposarà de vestuaris i de banys per a ús del personal, degudament separats per als
treballadors de diferent sexe.
S’instal·larà un extintor de pols polivalent d’eficàcia 8A- 89B de 6 kg. a l’accés als locals.

5.2

Menjador i locals de descans i allotjament

Si l’obra, per la seva distància a centres urbans, per la seva mida o altres característiques, ho requerís,
comptarà amb locals adequats per a aquests usos i amb l’equipament corresponent, segons consta a
l’amidament adjunt de seguretat i salut.
Els terres, parets i sostres dels banys, vestuaris i dutxes, seran continus, llisos i impermeables, en tons
clars i amb materials que permetin el rentat amb líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència
necessària.
Tots els elements com aixetes, desaigües, ruixadors de dutxes, etc., estaran en perfecte estat de
funcionament i els bancs i taquilles, aptes per a la seva utilització.
En el vestuari, en el quadre situat a l’exterior, es col·locaran de forma ben visible les adreces dels centres
mèdics, indicant-ne l’adreça i número de telèfon, així com d’altres telèfons d’interès.
Tots els locals estaran convenientement dotats de llum i calefacció, i amb la màxima ventilació possible.

5.3

Casetes amb mòduls prefabricats

Els mòduls prefabricats de vegades s’apilen un sobre l’altre per a reduir la superfície en planta que
ocupen en el solar. Les condicions a complir pel terra i bancada sobre la que es recolza la pila de mòduls,
l’ancoratge d’uns amb altres, els
Falcats per a contrarrestar l’empenta del vent i evitar-ne la bolcada i l’altura màxima admissible
d’apilament són projectats per tècnic comptenent seguint les instruccions del fabricant.
Els mòduls elevats tenen escales, passarel·les i d’altres elements d’accés que eliminin el risc de caiguda
de personal a diferent nivell, que són projectats per tècnic competent i executats per personal
especialitzat. Es clausuren les portes que la sortida no disposi d’aquests recursos.
Els mòduls disposen de ventilació natural.
Els mòduls destinats a contenir els lavabos del personal compleixen les normes de neteja, higiene,
subministrament d’aigua neta, evacuació d’aigües residuals, il·luminació, espai suficient.
Els mòduls destinats a oficina, taller, o, en general, centre de treball, tenen un sistema de:
· Il·luminació suficientque asseguri un nivell lluminós superior a 10-20 lux en els accessos als mòduls o a
300 lux a l’interior destinat al treball d’oficina, cosa per la que han d’instal·lar-se lluminàries exteriors i
interiors que proporcionin aquests nivells sense zones d’ombra en punts que requereixin major
atenció, com esglaons o obstacles.
· Calefacció o aire condicionat que mantingui la temperatura interior en un rang compatible amb el treball
que s’hi realitza, evitant l’exposició a temperatures ambientals extremes pels qui treballen
habitualment a l’interior dels mòduls prefabricats, per efecte de temperatures < 10º o > 35º, o pels
que hi entren, restant-hi < 30 minuts, per efecte de temperatures < 0º o > 45º. Els calefactors són
elèctrics, amb elements a < 200ºC, i disposen de reixetes protectores. Es situen a zones altres (>2m)
subjectats a parets o a sostre i lluny d’armaris, estanteries, piles de paper o altres matèries de fàcils
combustió. Si s’escau, per a combatre les baixes temperatures s’ha de dotar als treballadors de roba
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d’abric. Per a combatre les altes temperatures s’ha d’instal·lar un sistema de reg per a humitejar el
mòdul.
La instal·lació elèctrica dels mòduls té un quadre de protecció amb interruptors magnetotèrmics i
diferencial, i els conductors estan protegits sota tub rígid de PVC visible, situat per la part alta de l’espai
interior, al sostre o a prop d’ell.
Els mòduls metàl·lics estan connectats amb una presa a terra eficaç i la seva instal·lació elèctrica està
protegida amb un
interruptor diferencial per eliminar el risc de contacte elèctric.
Per evitar l’atrapament involuntari de personal a l’interior dels mòduls prefabricats, per tancament
inadvertit de la clau des de l’exterior, o per trencament del pany, s’ha de
· Instal·lar panys practicables des de l’interior inclús quan estan tancades amb clau des de l’exterior.
· Instal·lar sortides d’emergència a través de finestres o trampes.

6 FORMACIÓ I PRIMERS AUXILIS
6.1

Formació en seguretat i salut

El treballador rebrà la informació i formació adequades als riscos professionals existents en el lloc de
treball i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos, així com en el manejament
dels equips de treball. Aquestes accions han d’estar recollides documentalment i convenientment
arxivades.
Aquesta formació serà exigible prèviament a l’entrada dels treballadors a l’obra i serà responsabilitat de
cada una de les empreses que hi intervinguin el fet d’impartir-la als treballadors al seu càrrec, ja siguin
subcontractades o no.
Igualment, el treballador serà informat de les activitats generals de prevenció a l’Empresa.

6.2

Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra hauràd’ haver passat un reconeixement mèdic previ que
es repetirà en el període màxim d’un any.

6.3

Farmaciola

En el centre de treball, en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una farmaciola amb els
mitjans necessaris per a efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i n’estarà al càrrec una persona
capacitada designada per l’empresa constructora.
La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de
contenir: aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó fluix, gases
esterilitzades, benes, esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, termòmetre clínic, pinces, tisores,
torniquets, xeringues i agulles per a injectables d’un sol ús.

6.4

Malalties professionals

Les possibles malalties professionales que puguin originar-se en els treballadors d’aquesta obra són les
normals que tracta la Medecina del Treball i les prevencions de la Higiene Industrial.
Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d’obra a la intempèrie, pols dels diferents materials
treballats a l’obra, sorolls, vibracions, contaminants com el derivat de la soldadura i accions de pastes
d’obra sobre la pell, especialment de les mans.
Per a la prevenció d’aquests riscos professionals es preveu, com a mitjans ordinaris, entre d’altres, la
utilització dels equips de protecció individual adequats.
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7 MESURES PREVENTIVES
7.1

A les operacions d’edificació

7.1.1

PROPOSAR MÈTODES SEGURS AL PERSONAL

Precaucions personals
Abans de començar qualsevol feina, cada treballador s’encarrega de conèixer les regles i recomanacions
del contractista i les recomanacions especials que realitzi el Cap d’obra.
Cada treballador està capacitat per a la seva feina i autoritzat explícitament pel Cap d’obra.
Tots coneixen les normes de seguretat generals i les pròpies del seu lloc de treball.
S’exigeix a cadascú l’ús de les proteccions individuals previstes i es comprova periòdicament que tots les
utilitzen.
El nombre d’operaris serà el suficient per a evitar accidents.
S’ha desembarassat de personal la vertical inferior de la zona de treball durant les operacions. Tampoc
pot haver-hi dues feines en la mateixa vertical. Si hi ha personal aliè a l’obra que pot passar
inadvertidament per aquesta zona de treball durant les operacions, s’hi ha d’instal·lar una tanca i un
senyal que prohibeixin el pas. Si no es pot evitar el pas, s’han d’instal·lar viseres.
Desplaçaments per l’obra
El personal es desplaça pels llocs previstos, protegits i senyalitzats de l’obra. Es prohibeix el
desplaçament per d’altres passos, especialment pels perillosos, com barres o vores no protegides. Els
desplaçaments horitzontals sobre l’estructura, quan no es poden fer servir passarel·les o plataformes
adequades, es fan asseguts a cavall sobre la biga i lligant-hi el cinturó de seguretat.
Treballs en altura
En els treballs en altures >2 m del pla sustentador habitual s’utilitza arnès anticaigudes, amb punts de
fixació i cables fiadors ancorats a elements sostenidors i cinturó portaeines, s’hi ha d’instal·lar taulons o
plans elevats de sustentació i s’hi instal·len xarxes anticaigudes protegint les vores de zones de pas o de
treball sobre canvis de nivell.
En els treballs sobre bastides es prenen les precaucions indicades per a aquests medis auxiliars.
Caiguda d’eines o materials
S’instal·la una tanca resistent que separa l’obra del pas de vianants i vehicles aliens a l’obra. Es protegeix
aquesta zona situant-hi a sobre una visera o marquesina, s’hi instal·len xarxes verticals o tendals i es
prohibeix el treball i la permanència de personal en plans inferiors mentrestant s’hi treballa.
Manipulació de ciment Portland o els seus compostos (formigó o morter)
El ciment Portland no entra en contacte habitual amb la pell. S’utilitza preferentment ciment lliure de
crom (Cr)que no afecta a la pell, o s’utilitzen guants contra riscos químics.
Els treballadors que manipulen ciment en pols utilitzen ulleres de protecció contra la pols i màscara
filtrant contra partícules.

Mesures preventives en l'operació:
El
El
El
El
El
El
El
El

personal
personal
personal
personal
personal
personal
personal
personal

7.1.2

utilitza proteccions individuals
ha estat instruït i coneix la manera segura de treballar
coneix el pla d'emergència previst en cas d'accident
coneix el pla d'emergència previst en cas d'incendi
coneix les vies i sortides d'evacuació
coneix riscos del seu lloc i mesures de prevenció
es desplaça per l'obra pels llocs previstos
no està en la vertical inferior d'un àrea de treball

REPLANTEIG

Preparació i accés
Pàg. 10
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Abans de començar el treball cal reconèixer el terreny, s’identifiquen els obstacles i perills (cables
elèctrics aeris, forats, vegetals espinosos, animals, rutes amb trànsit) i es prenen les precaucions
necessàries.
Mira i aparells
Si hi ha estesa de cables elèctrics, la mira ha de ser dielèctrica (no conductora).
El treballador responsable de la mira sempre es desplaça de cara i amb la mira horitzontal. Només
l’aixeca quan localitza la posició. Quan es posa de cara a l’aparell pot moure la mira sense moure’s.
Si la mira i els aparells han de transportar-se a una distància >100m del vehiclees prenen precaucions
per a què el seu pes no resulti nociu, segons les normes generals de transport de càrregues.
Clava d'estaques i pintada de marques
El punter d’acer és llarg (almenys 04 m de longitud), està afilat i recte, i té protecció per a la mà. La
maceta té cap d’acer ben aferrat al mànec el qual està lliure de rebaves i estelles. Les estaques es
manipulen amb guants de protecció per a evitar clavar-se estelles. S’utilitzen ulleres de protecció contra
la projecció de partícules .
Si les marques es pinten amb aerosol, es prenen precaucions per a no respirar la pintura en suspensió:
quan no hi ha suficient ventilació i espai per a mantenir-se apartat, s'utilitza mascareta. S'utilitzen guants
de protecció química. Si es pinten amb brotxa s’aguanta el pot de pintura sempre a la mà, per a evitar
que caigui a nivells inferiors. Si s'ha de deixar, es deixa penjat d'un clau o ganxo, no sobre el terra.
Replantejament inicial
Si l'accés fins el terreny es realitza:
- En vehicle, ha de ser adequat per al tipus de terreny i la càrrega. Sempre el condueix la mateixa
persona, que en coneix el comportament. Sempre que sigui possible, es segueixen camins o
pistes traçades; si no existeixen, la primera vegada es procedeix amb gran cautela, per a evitar
zones en les que el vehicle pugui quedar atrapat o pugui xocar o bolcar, i les següents vegades
es segueix la mateixa ruta, que s'ha deixat jalonada per a reconèixer-la. El vehicle porta
farmaciola i extintor.
- A peu, s'utilitza calçat i roba adequats al terreny i a la meteorologia. Si la vegetació ho exigeix,
s'obre un camí amb matxet o destral: en aquest cas es requereix l'ús de protecció individual
contra abrasions, com guants, ulleres, casc. Si hi ha vegetals espinosos, s’ha d’utilitzar calçat,
guants i roba resistents a les abrasions.
Si el camí obliga a recórrer passos estrets i elevats, es disposarà d’arnès de seguretat amb cables i
punts d'ancoratge.
En terrenys coberts de vegetació baixa com falgueres, estepes o pastures, es prenen mesures contra la
picada de serps, com utilitzar botes fortes i pantalons llargs.
En terrenys arbrats o amb ruïnes es prenen mesures contra els ruscs i vespers: es reconeix prèviament
el terreny i si es detecta una concentració d'aquests insectes, es sol·licita el seu trasllat o neutralització
per un apicultor. En terrenys pantanosos o entollats s'utilitzen repel·lents contra els mosquits.
En terrenys rocosos s'utilitzen botes que subjectin el turmell per a evitar les torçades i es prenen
precaucions contra les caigudes a diferent nivell (arnès, línia de vida) i contra la projecció de pedres
sobre els que estan en nivells inferiors (intervals suficients en els passos).
Prop de vials amb trànsit s'utilitza armilla reflectora, s'instal·len tanques protectores o s'organitza un
sistema provisional d'interrupció o desviació del trànsit.
En terrenys amb molt pendent, els desplaçaments i estacions s’han de realitzar prenent precaucions
contra les caigudes a diferent nivell, com l’arnès amb cable i ancoratge o línia de vida.

Mesures preventives en l'operació:
Es reconeix el terreny abans d'iniciar els treballs
S'adopten les proteccions adequades al terreny a replantejar
Es planifiquen les operacions a realitzar durant els treballs
7.1.3

ORGANITZACIÓ DE L'OBRA

Límit perimetral
S’instal·len tancaments en els límits de l’obra que impedeixen el pas de persones o màquines no
autoritzades i materials o objectes caiguts o projectats. Lluny dels nuclis de població n’hi ha prou amb
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cinta de senyalització que adverteixi on comença. A dins o a prop del casc urbà, amb una tanca de més
de 2m. amb una vora superior capaç de resistir una empenta horitzontal de 50 kg/m, separada >15 m de
la construcció.
Sòl
Es disposa d’un sòl continu, resistent i sensiblement pla, amb passarel·les per travessar buits de més de
0,5 m. d’alçada. Si no existeix, és obligatori utilitzar arnès anticaigudes amb cables fiadors i punts de
fixació. El sòl per on passa una conducció soterrada es cobreix amb taulons de protecció per a impedir
l’actuació inadvertida de màquines o persones. S’hi instal·len senyals de perill, especialment en
conduccions elèctriquesde gas o d’aigua.
Forats a les parets
S’instal·len baranes rígides > 90 cm d’alçada fixades a suports subjectes a forjats o puntals en balcons,
replans, finestres i en qualsevol forat de les parets que donen al buit o forats que tinguin una profunditat
> 0,50 m. en els forats cap el buit entre pilars en els edificis en construcció, compostos per passamà,
sòcol i barra a mitja alçada, a suficient distància de la vora del desnivell perquè no hi hagi perill de
desmunts a > 2m de la vora del desnivell sempre que sigui possible. Les baranes resisteixen > 150 kg/m.
Les baranes poden ser abatibles en els casos que el forat que protegeixen sigui un accés, així restarà
activa quan la plataforma de descàrrega del material no estigui a la planta.
Desnivells
S’intal·len taulons o plans elevats de sustentació, per a què hi trepitgin els treballadors a les zones on el
ferm no és segur.
Es prohibeix qualsevol feina a la vertical del tall de treball mentre s’hi està treballant. Si això no és
possible, s’instal·la una visera que cobreixi als que treballen, que es mantingui sempre per sobre dels
treballadors, així es pot anar traslladant a mesura que l’obra s’eleva.
Els esvorancs o forats en el terra > 0,5 m de profunditat es protegeixen com s’indica en els forats a terra.
En els desnivells amb zona de treball a la seva part baixa, s’interromp el treball de persones en plans
superiors a la vertical de la zona de treball, mentre s’hi treballi. Si no es pot, s’instal·la una visera que
cobreixi als que treballen, que es mantingui sempre per sobre dels treballadors, així es pot anar
traslladant a mesura que l’obra s’eleva.
Es protegeixen amb topalls i baranes els estintolaments, puntals o estrebaments, per a evitar que un cop
involuntari pogués derribar-los o moure’ls.
En façanes i vores sobre el buit s’hi instal·len xarxes de seguretat, que es comencen pel sostre fins
arribar a la planta baixa. Les de tipus forca es col·loquen cobrint una planta al llarg de tot el perímetre de
la façana, amb màstils subjectes a braços de forca empotrats en el forjat i lligats a fils d’acer empotrats
en el formigó i lligats a cadenes perimetrals. Cada xarxa està unida a les immediates amb grapes o
cordes. Es netegen periòdicament d'objectes que hi hagin pogut caure a sobre.
Forats a terra
Les proteccions s’instal·len quan es realitza l’obertura.
Els forats petits, tipus passatubs, estan senyalitzats i amb tapa resistent no desplaçable.
Els forats més grans es cobreixen amb mallat metàlic de quadrícula < 10 x 10 cm i barra de ferro > 4
mm, o si ho requereix el tipus de trànsit que s'hi preveu a sobre, es cobreixen amb palastre d’acer,
ancorat per a impedir el seu desplaçament o amb tauló resistent, col·locats de manera que no es
desplaci i que no ressalti del nivell del paviment.
Si no s’hagués de circular per sobre d’ells, s’hi instal·len baranes.
Forats d’escales
Es tanca la caixa d’escala el més aviat possible, es construeixen els esglaons definitius, provisionals o
s’hi instal·la un esglaonat portàtil i es munten baranes en costats oberts.
Forats d’ascensor
El forat de l’ascensor en els forjats es tanca completament des del terra fins al sostre, amb fàbrica
definitiva o provisional. Mentrestant no està fet, es cobreix completament amb un empostissat que no es
pugui desplaçar i suport.
Els passos al buit de l’ascensor, les portes o obertures verticals, es protegeixen amb barana, mallat o
fàbrica provisional ancorats a la caixa, tals que suportin > 150 kg/m en el seu conjunt.
Si el buit de l’ascensor es destina provisionalment a l’hissament de materials, els accessos de les plantes
es protegeixen amb barana de 90 cm i l’operador de l’hissament porta cinturó de seguretat ancorat a un
punt fixe.
Accés
Per pista d’amplada, pendent, visibilitat i inserció en la xarxa viària de qualitat suficient perquè, no hi hagi
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riscos de bolcada, caiguda, atropellament de personal o col·lisió. Si no fos així, s’han instal·lat els
senyals, tanques, il·luminació o d’altres proteccions.
Si s’hi accedeix des d’un carrer, via urbana o carretera transitada hi ha els següents senyals: “Prohibit el
pas a tota persona aliena a l’obra” i “És obligatori l’ús de casc”.
Les maniobres de màquines i camions es controlen per un senyalista que vesteix armilla reflectora i fa
servir un senyal manual de “Stop”- “Endavant”.
Es delimita la circulació de vianants i el trànsit rodat mitjançant tanques portàtils lluny de la zona de
circulació i treball de les màquines. S’interromp en els moments en els quals no es pugui impedir el
perill.
S’instal·len senyals d’advertència visibles des de fora de l’obra: “Caigudes d’objectes”, “Maquinària
pesada”, ”Esllavissades”, “Via obligatòria per a vianants”, “Limitació de velocitat”, “Manteniu-vos fora del
radi d’acció de les màquines”.
S’instal·len els següents senyals per a ser vistos en sortir de l’obra: “Perill”, “Cediu el pas”.
Si hi ha limitacions de gàlib (alçada o amplada) s’instal·la un pòrtic limitador i senyals que indiquin la
dimensió màxima acceptable: “Alçada màxima”, “Amplada màxima”.
Si s’ha de passar per sobre d’estructures (com ponts o voladissos) amb limitació de càrrega màxima
s’adverteix a proveïdors i empleats i s’hi instal·la el senyal de “Pes màxim admissible” abans d’arribar a
l’estructura en qualsevol dels sentits i també a l’inici del ramal que conté l’estructura en qualsevol
bifurcació o alternativa a aquest pas.
Si hi ha corbes de radi petit <6 m. o sense visibilitat s’hi instal·len els senyals “Limitació de velocitat”,
“Corba perillosa” i un mirall convex a 3 m. d’alçada, a la zona central i exterior de la corba, que permeti
veure un extrem de la corba des de l’altre.
Es calculen, situen, condicionen i preparen les vies de circulació, escales, escales fixes, molls o rampes
de càrrega de forma que es puguin utilitzar fàcilment i de forma segura i no hi hagi risc per als
treballadors que operin a prop.
Les vies de circulació per a vehicles estan a distància suficient de portes, passos de vianants i escales, hi
ha suficient distància o mitjans de protecció per als que estiguin al recinte, i es senyalitza bé.
Obstacles
Els estintolaments, puntals o apuntalaments propers a passos de màquina es protegeixen amb topalls i
baranes.
Les línies elèctriques aèries properes a l’àrea de treball estan a major distància de la que es pot arribar a
mà o amb qualsevol instrument, màquina o mitjà auxiliar de l’obra. En altres casos, es desvien fora del
recinte de l'obra o es deixen sense tensió.
Si no és possible, s’hi instal·len topalls, finals de carrera, tanques o barreres. Les línies elèctriques
pròpies de l’obra estan ordenades i elevades del terra.
Ordre i neteja
L’obra es manté en condicions d’ordre i neteja.
Es retiren els materials, deixalles i eines que es puguin desprendre o molestar, a l’acabar la feina.
Es situen les piles de materials i els equips de treball en zones separades dels passos d’aigua, de
persones i de vehiclesm lligats per evitar que s’esfondrin, caiguin o bolquin.
S’eliminen els objectes punxants, reblons i puntes de l’obra.
La runa s’apila ordenadament per a evacuar-la mitjançant trompes i es prohibeix llançar-la pels forats de
façana o pati.
Atmosfera amb pols
S’humiteja el terreny o altres fonts de pols, com les acumulacions de terra o runa, o els passos de
maquinària i es cobreixen amb lones les fonts de pols, com caixes de camions, tremujes i sitges,
apilaments d’àrids fins. Els treballadors utilitzen proteccions oculars i mascaretes filtrants contra la pols.
Vibracions
Les tasques que causen la vibració es realitzen en horari diferent del de la resta de treballadors, es
redueixen les vibracions millorant l’ajustament de la màquina causant o substituint-la per un altre model
que no vibri, s’aïlla la font de vibracions de la resta de la construcció o del terreny, intercalant una làmina
de material absorbent, com el suro premsat, les fosses farcides de sorra o grava, els silent-blocks, o
similars. Els treballadors utilitzen guants i cinturó contra les vibracions.
Soroll
Es considera el límit tolerable en un nivell diari equivalent < 80 db, o < 140 db de nivell de pic. Les
tasques sorolloses es realitzen en horari diferent del de la resta de treballadors, es redueix el soroll
millorant l’aïllament acústic de la màquina causant o substituint-la per una altra de menys sorollosa, i
s’aïlla la font del soroll mitjançant pantalles de gran massa i poca elasticitat, el més tancades possible.
Il·luminació
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Els locals, zones de treball i vies de circulació tenen, si és possible, il·luminació natural. Durant la nit o
quan la llum natural no és suficient, tenen il·luminació artificial, el color de la qual no altera la percepció
dels senyals.
La instal·lació de la il·luminacióels posts, làmpades o cablejat no suposa riscos afegits per als operaris.
Hi ha una instal·lació d’il·luminació de seguretat en els casos que hi ha una fallida de la il·luminació
artificial que suposi riscos.
Es prohibeix el treball amb poca llum o poca visibilitat. S’instal·len sistemes portàtils d’il·luminació que
assegurin 200 lux en el pla de treball per a treballs grossos, com la càrrega i descàrregao 500 per a
muntatges o tasques d’una precisió més gran, o es proporciona als treballadors equips de llanterna
autònoms en casc. Aquests sistemes d’alimentació estan alimentats a 24 v. Si s’utilitzen portàtils com els
portalàmpades estancs i mànec aïllant, reixeta de protecció de la bombeta i connexió al quadre
d’alimentació mitjançant clavilla mascle-femella.
Si s’està exposat a un fort contrallum, per exemple, per estar de cara al sol naixent o ponent, o qualsevol
font lluminosa més intensa que el pla de treball, s’instal·len pantalles o cortines.
Condicions meteorològiques
El lloc de treball sotmès a temperatures extremes pot causar pèrdues de precisió o equilibri, malalties
associades al refredament, hipotèrmia, insolacions, marejos, deshidratació, irritabilitat o congestió.
Per a combatre les temperatures inferiors a 0º es dota als treballadors de roba d’abric o s’instal·len
sistemes calefactors.
Per a combatre les temperatures superiors a 35º s’instal·la un sistema de reg per a humitejar el terreny.
Per a combatre l’alt nombre d’hores al sol, més de 8 h. d’insolació contínua, es dota als treballadors de
gorra o casc protector o s’instal·len tendals o para-sols, i es facilita la hidratació de la pell i la humectació
o refrigeració del cap.
L’elevada humitat relativa de l’aire (>88%) potencia l’efecte de les temperatures, de forma que han
d’aplicar-se entre 5º i 30º, les mesures indicades per a temperatures extremes. La humitat relativa molt
baixa (<20%) causa la dessecació de les muscoses i dels ulls, mal de cap, malaptesa amb els
moviments.
Amb pluja o neu s’utilitzen impermeables i botes impermeables, per a la pluja, i les mateixes més
polaines per a la neu. S’interromp la feina quan la reducció de visibilitat, o l’estat del sòl, excessivament
lliscant o inestable, ho aconselli.
El vent causa empentes, pols i augmenta la sensació tèrmica de fred. S’interrompen els treballs
d’elevació de càrregues suspeses i similars. Els treballs d’alçada requereixen mesures com arnès
anticaigudes, amb punts de fixació i/o cables fiadors, o s’interrompen si aquestes mesures no suposen
protecció suficient.
Les glaçades causen reduccions dràstiques de l’adherència del terreny, empentes en tots els contenidors
d’aigua, que poden provocar-ne el trencament, i alteracions en el comportament d’alguns materials, com
el ciment que atura l’enduriment. S’interrompen els treballs amb màquines rodants amb risc de
lliscament. S’interrompen els treballs en alçada, els de transport de càrregues i, en general, tots aquells
on la relliscada d’un operari pugui tenir conseqüències greus per a la seva salut, o s’apliquen mesures
com arnès anticaigudes amb punts de fixaciói/o cables fiadors, si aquestes mesures suposen protecció
suficient.

Mesures preventives en l'operació:
L'obra està separada amb un tancament físic
El sòl és continu, resistent i sensiblement pla en tot l'àrea de treball
El camí d'accés a l'obra permet el pas de vehicles i maquinària
L'accés des del vial permet maniobra segura i està senyalitzada
L'ample rampes > 4,5 m i mes en trams corbats
L'espai maniobra màquines lliure de tràfic
Les vies circulació de vehicles estan senyalitzades
Les vies de vehicles estan separades de personal o amb mitjans de protecció
L'accés del personal a excavació és amb escala excavada
L'accés al quadre elèctric és amb plataforma de fusta aïllant
Els passos de personal són practicables i estan senyalitzats
La via d'evacuació és coneguda i practicable
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La zona de fitacions-puntals està protegida de maquinària amb topalls i baranes
Les rampes per a maquinària tenen talús natural < 12% en rectes, < 8% en corbes
Els passos d'aigua no tenen obstacles encara que estiguin secs
Les vies de circulació de personal, escales i rampes són còmodes i segures
Les vies de circulació de vehicles estan lluny de portes, escales i pas de vianants
S'apuntalen les parts de l'obra amb el risc d'esfondrament
S'estintolen elements horitzontals l'estabilitat dels quals pugui afectar-se
Es reforcen buits i llindes l'estabilitat de les quals pugui afectar-se
S'acaba demolició iniciada sense deixar a mig fer
7.1.4

ORGANITZACIÓ DELS TALLS

Residus
Quan s’acaba la jornada es recullen els residus i es traslladen al punt de recollida previst a l'obra. Les
restes perilloses, com claus o vidres trencats, i els obstacles al pas, com els cables o enderrocs de mida
mitjana o gran, es retiren immediatament després de produir-se.
Treballs en alçada
S’instal·len bastides o plataformes sempre que el tall ho requereixi, i s’hi apliquen les normes prescrites
per a aquests medis auxiliars.
Sobreesforços
Es destina a la feina el nombre de treballadors i recursos adequat per a distribuir l’esforç i que resulti
correcte, que es reforci cada cop que sigui necessari. Sempre que es pugui, es destina un mitjà mecànic
per a executar les tasques pesades. Si es considera necessaries fa un descans de cinc minuts cada hora
de treball. Es dóna una faixa lumbar als treballadors que la necessitin.

Mesures preventives en l'operació:
El
El
El
Si
Si
Si
Si

tall es manté net i ordenat
tall està protegit amb marquesines per a evitar la caiguda d'objectes
tall té entre 200 lux (zones de pas) i 500 lux (pla de treball minuciós)
hi ha pols, el tall s'humiteja o cobreix amb lona
hi ha vibracions, modificar horari de treball, ajustar màquina o aïllar
hi ha soroll, modificar horari de treball, aïllar o protegir
hi ha sobreesforços, es faciliten mitjans per a reduir-los

7.1.5

RECEPCIÓ I APILAMENT DE MATERIALS A L'OBRA

Recepció de materials
Durant la càrrega i descàrrega el camió està en repòs sense que es desplaci o bolqui. Si hi hagués risc
de desplaçament o bolcada (per exemple, per estar en un pendent)s’hi instal·len falques o topalls.
El camió es descarrega de manera que la resta de la càrrega no es desestabilitza. Si hi hagués risc de
pèrdua d’estabilitat de la càrrega, s'ha de disposar de personal de suport, cables, puntals, taulons i altres
recursos.
Provisió de materials
La zona destinada a la provisió de materials és prou resistent per aguantar la càrrega.
Els emplaçaments definits per a provisió són els únics utilitzats per a magatzem i no produeixen
interferències.
La provisió es situa fora dels passos d’aigua malgrat estiguin secs. A sobre s’hi col·loquen tanques, però
mai travessant el pas de l’aigua, i el senyal “Prohibit dipositar materials”.
Materials inflamables o explosius
Les substàncies inflamables, com dissolvents, coles o bombones de combustible per a soldadura, i les
explosives, com les que es fan servir a voladures i demolicions, s’emmagatzemen fora de l’abast directe
del sol, lluny de flames i bufadors, lluny de qualsevol generador de soldadures radials o esmerils, i lluny
del pas i lloc de treball de personal. Es mantenen separades de materials comburents, com les
bombones d’oxigen per a soldadura, i dels iniciadors o fulminants, en un altre magatzem, a una distància
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> 10 m. La zona on es conserven està tancada i té el senyal “Matèries inflamables”, ”Matèries

explosives”, “Entrada prohibida a persones no autoritzades”, “Prohibit fumar i encendre foc”.
En la vertical superior comunicada amb els emplaçaments de provisions combustibles no hi ha feines
que requereixin soldadura, desbarbat o d'altres operacions que generin caiguda d’espurnes o flames.
D'altra banda, s'hi instal·len pantalles incombustibles que protegeixen completament els materials
arreplegats.
En el mateix pla comunicat o en la vertical inferior dels emplaçaments de provisions combustibles no hi
ha fonts de calor, com fogueres, fornals o forns. D'altra banda, s’hi instal·len pantalles incombustibles
aïllants de la calor que protegeixen completament els materials arreplegats.

Mesures preventives en l'operació:
Els
Els
Els
Els

materials s'apilen en àrea resistent
materials s'apilen només en lloc prefixat
materials s'apilen fora de passos d'aigua
materials apilats són estables durant descàrrega

7.1.6

HISSAT I TRANSPORT DE MATERIALS

Normes generals de seguretat
L’hissat i trasllat de material es realitza en condicions meteorològiques favorables. Si es presentessin
condicions meteorològiques adverses, s’utilitzen equips de protecció individual adequats; i si hi hagués
perill de pèrdua d’estabilitat o de visió, o aparegués dificultat en els moviments, s’interrompria el treball.
Les peces s’eleven fins al seu emplaçament suspenent-les d’una grua mitjançant cables, cadenes o
eslingues.
Els cables s’enganxen a les anelles de suspensió previstes pel fabricant, o, si no n’hi hagués, a la pròpia
peça, el més a prop possible dels extrems per a evitar que es deformi o es trenqui a l’elevar-la.
Els cables porten un ganxo amb fiador antidesenganxament a l’extrem. Si la peça no disposa d’anelles de
suspensió, es pot fer un llaç enganxant el cable sobre si mateix després de passar-lo per un punt de
recolzament fiable, que no permeti el seu desplaçament imprevist. Els nusos no s’admeten com a mitjà
de fixació del cable.
La càrrega traslladada queda al costat de la seva ubicació definitiva en posició estable, és a dir, no caurà
en rebre un cop lleu.
Si no fos així, s’apuntala provisionalment.
L’itinerari a recórrer per la càrrega està lliure d’obstacles. Si n’hi hagués algun s’hi instal·la un senyal que
adverteix al personal d’hissat i trasllat. Si es tracta d'un obstacle el contacte del qual amb la càrrega pot
ser perillós, com un cable elèctric, una font de calor o un element inestable que pugui caure, s’hi
instal·len topalls o barreres.
Les proteccions col·lectives que obstaculitzin el pas de la càrrega es desmunten únicament en el tram
necessari i es tornen a muntar immediatament.
Els suports sobre els que es deposita la càrrega estan anivellats i nets abans de començar el seu
desplaçament.
S’assegura el recolzament correcte de les peces abans de deixar-les anar.
Per aconseguir una horitzontalitat més gran i evitar balancejos de la càrrega s’assegura que estigui ben
enganxada i es transporta subjecta per dos puntsde forma que el centre de gravetat de la peça quedi
centrat amb el centre de suspensió.
A l’hissar i col·locar en posició grans peces verticals, com pilars o columnes, es fixen a terra en posició
pròxima al seu emplaçament definitiu unes plataformes mòbils o escales que facilitin la maniobra.
Per a manipular peces llargues intervenen un operari a cada extrem i un altre per a coordinar-los amb
l’operador de la màquina.
Les proteccions col·lectives que obstaculitzin el pas de la càrrega es desmunten únicament en el tram
necessari i es tornen a muntar immediatament.
Instrucció del personal en el treball amb màquines
Les màquines i eines són utilitzades exclusivament per personal autoritzat pel Cap d’obra, que ha
comprovat la seva qualificació.

Pàg. 16
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No pugen passatgers, ni es transporten persones en el braç o cullera, utilitzant-lo com a bastida o
recolzament per a pujar, ni com a element de transport de personal. Ningú baixa ni puja quan la màquina
està en marxa encara que sigui a poca velocitat.
S’instrueix al personal de recolzament afectat al tall sobre la manera segura de treballar en els voltants
de la màquina. L’operador de la maquinària i el personal de recolzament estan a distància > longitud dels
cables de suspensió, en previsió de la fuetada que es produiria si el cable en tensió es trenqués.
L’operador pot veure tot el recorregut de la càrrega des del lloc on controla la maniobra, especialment el
lloc on es troben els operaris que esperen rebre la càrrega.Si hi ha zones ocultes a la seva vista, es
destina una persona a cada una, perquè vegi aquella zona i estigui a la vista de l’operador, que li indica
el que cal realitzar amb senyals convinguts.
El personal de recolzament condueix la peça fins al seu destí amb eslingues, cables i perxes. Disposen de
suficient superfície de suport i proteccions per a impedir la seva caiguda. La maniobra d’encaixada final
de la peça es fa amb empentes laterals sobre ella amb palanques o cables, mai directament amb la mà, i
vigilant que l’eventual retrocés de les palanques per una falsa maniobra no afecti a cap treballador.
El personal de recolzament a la màquina coneix i practica el mode segur de treballar en els seus voltants:
No resta, passa ni treballa, en la part de la màquina que queda a l’esquena de l’operador. Si fos
imprescindible treballar en aquell lloc, es destina a un altre treballador exclusivament a vigilar, per a
avisar a l'operador sobre qualsevol incidència de manera que el vigilant vegi contínuament al treballador i
l’operador de la màquina al vigilant. Si la màquina no es desplaça, és suficient que l'operador esperi a
veure al personal de recolzament per indicar-li que pot arrencar.
- Es treballa sempre de cara a la màquina, en posició dreçada. Abans d’ajupir-se o donar
l’esquena a la màquina s’ha d’avisar a l’operador.
- L’operador sap el lloc on es trobarà cada membre del personal de recolzament, després de cada
modificació de l’emplaçament de la màquina. Abans de treballar amb el nou emplaçament es fa
una simulació del moviment de la màquina, de l’eina i del personal per a evitar sorpreses.
- Ningú pot estar < 2m dels finals de carrera de la màquina o de la seva eina. Si és necessari
acostar-se més, la màquina s'atura mentrestant el treballador està més a prop.
- A prop de màquines que eleven càrregues, cap treballador es troba dins d’un con d’eix vertical,
de 45º, amb el vèrtex a l’altura màxima de l’eina de la màquina. Si l’eina es desplaça, s’aplica
aquest principi al volum descrit per les successives posicions del con. Si el treball requerís situarse a dins d’aquest volum, la màquina s’atura mentrestant el treballador hi sigui.
Treball amb poc espai de maniobra i altres dificultats
Mentrestant la màquina treballa amb poc espai de maniobra en un pla elevat a prop de desnivells
d’alçada major que un terç del diàmetre exterior de la menor de les seves rodes, o sobre una superfície
inclinada:
- S'interromp el tall si la pluja, la neu o les glaçades debiliten el terreny o el fan lliscant.
- Es prohibeix el pas pel pla inferior al de maniobra de la màquina, en la seva vertical, mitjançant
tanques portàtils i senyals.
- Mentrestant la màquina treballa entre o sota d’obstacles que queden al seu abast o de la seva
eina, tals que puguin envair la cabina, desestabilitzar la càrrega o bolcar la màquina, l’operador
fixa finals de carrera per a l’eina o per a la màquina que impedeixin que abasti els obstacles i
instal·la topalls o senyals que li indiquin a simple vista la silueta màxima que pugui ocupar la
càrrega sense topar amb els obstacles
Hissat o trasllat a màquina
L’hissat i trasllat es realitza amb maquinària, fins i tot per a desplaçar la càrrega horitzontalment perquè
assoleixi el seu nivell de destí, sense esforç per al personal de recolzament.
La grua inicia el desplaçament de la peça tensant lentament els cables de suspensió fins a separar-la del
terra, amb acceleracions laterals petites.
Els carrils de desplaçament estan nets i recolzats en tota la seva longitud i el terreny d’assentament de
les grues mòbils tenen la solidesa necessària.
Hissat o trasllat manual
Si s’ha d’hissar o traslladar càrregues a mà, el responsable comprova que a) les rampes d’escala estan
instal·lades b) la càrrega no exigeix un esforç excessiu.
Cables o cadenes d’hissat
Porten en el seu extrem un ganxo amb fiador antidesenganxament.
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Es pot amarrar la peça amb un llaç enganxant el cable sobre si mateix després de passar-lo per un punt
de recolzament fiable, que no permeti el seu desplaçament imprevist. No s’admenten nusos per a
amarrar la peça.
Les cordes, cables, cadenes i altres elements d’amarrament es revisen periòdicament.
La grua inicia el desplaçament de la peça tensant lentament els cables de suspensió fins a separar-la del
sòl, amb petites acceleracions laterals.
Agrupaments de peces
Les grans peces s’hissen d’una en una o en blocs fleixats o lligats. Les peces menors en contenidors,
caixes o palets tancatso dins d’una cisterna o recipient sense obertures, que impedeixi la caiguda
accidental de peces despreses.

Mesures preventives en l'operació:
Els materials hissats queden estables en destinació
Els materials s'hissen amb maquinària adequada
Després d'hissar materials, els EPCs es tornen a col·locar immediatament
Els materials s'hissen per recorregut buidat
L'hissat de grans peces es fa amb plataformes i escales fixades a terra
A l'hissar materials l'operador maquinària veu tot el recorregut
Els materials s'hissen amb aquests bé amarrats
L'hissat de materials amb cubilot no es copeja ni acaba a bastida
Els materials s'hissen per paquets amb embalatge original
7.1.7

COL·LOCACIÓ O MUNTATGE DE MATERIALS EN L'OBRA

La col·locació i muntatge d’elements voluminosos o pesants requereix una coordinació visual i auditiva
instantània, pel què els membres de l’equip mantenen contacte visual i sonor. Si algú no pot tenir aquest
contacte hi ha un responsable de comunicar-lo amb la resta.
L’ajustament final es fa amb empentes laterals a la càrrega encara suspesa, amb palanques o cables, mai
directament amb la mà, i vigilant que el recorregut de les palanques, en cas d’una falsa maniobra, sigui
llarg i no afecti a cap treballador.
Durant la col·locació o muntatge les peces resten en posició estable, de manera que resisteixen l’impacte
del vent o dels cops. Si s’ha d’esperar un temps abans no s’obtingui la resistència necessària dels
ancoratges, s’apuntalen provisionalment. Resten suspesos fins que quedin estables.
El treball d’unió o emboetat s’efectua sempre que sigui possible al taller, o al terra, i després es procedeix
al seu hissat.
S’han eliminat o suavitzat els sortints o vores que puguin punxar o tallar el personal de col·locació.
Els cargols, claus, femelles o d’altres peces petites de muntatge es guarden en recipients adequats per a
evitar la seva caiguda.

Mesures preventives en l'operació:
Els
Els
Els
Els
Els

materials es munten en el lloc més segur
equips per a col·locar o muntar grans peces es veuen i escolten
materials es mantenen estables durant col·locació o muntatge
materials es col·loquen després de treureclaus i rebaves
materials petits es col·loquen guardats en recipients

7.1.8

INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Les xarxes de protecció s’instal·len abans de començar a treballar a més de 3 m. d’alçada del paviment
circumdant.

Pàg. 18
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Als treballs sobre grans superfícies, com naus industrials, en els que les xarxes protegeixen la zona de
treball i no tota la superfície, es desplacen les xarxes tot acompanyant l’avançament dels treballs. Aquest
desplaçament pot realitzar-se mitjançant basculació, o per desplaçament al llarg de cables estesos d’un
extrem a l’altre de l’estructura.
Les xarxes de seguretat són ignífugues per a evitar trencaments i/o cremades quan hi ha treballs de
soldadura en el seu pla o la seva vertical superior.

Mesures preventives en l'operació:
Hi ha baranes o xarxes en vores elevades
Les baranes són de 0,90 m, resistents, llistó intermedi, sòcol i passamans
Els sòcols de baranes són de 0,15 m i estan ajustats
Hi ha baranes abatibles per a permetre descàrrega
La visera o marquesina es recolza sobre puntals aplomats
La visera o marquesina sobre estructura rígida i ben ancorada i anivellada
La visera o marquesina té tauler fix i ben quallat
7.1.9

IMPLANTACIÓ EN EL SOLAR O ZONA D'OBRA

Edificis contigus a major alçada que el pla de treball.
S’instal·la una visera sobre els que treballen al costat d’edificis amb forats, parts inestables o altres
elements a alçada > 2 m sobre el pla de treball.
Instal·lacions properes a l’obra amb activitats nocives o perilloses
Si hi ha emissors d’energia tèrmica radiada com forns, focs o d’altres elements a altes temperatures
propers a l’obra, s’instal·len pantalles aïllants a la major distància possible del lloc de treball.
Si hi ha emissors d’ones de molt curta longitud d’ona, no ionitzants, com la radiació solar ultraviolada, el
làser o camps magnètics, s’ instal·len pantalles impermeables a aquestes emissions i senyals
d’advertència.
Si hi ha emissors de soroll, com caldereries, tallers, aeroports o indústries properes amb un nivell diari
equivalent o inferior a 80 dbao a 140 dba de nivell de pic, s’utilitzen proteccions individuals, com els taps
o les orelleres.Si hi ha sorolls amb pressions o cadència superior, s’instal·len pantalles aïllants muntades
sobre bastiment que impedeixi la seva vibració i les ajusti de manera que s’arribi almenys als límits
anteriorment indicats.
Si hi ha emissors de vibracions, com indústries, tallers o passos de trens o cotxes, es fa servir cinturó o
faixa antivibracions i guants contra vibracions.
Si hi ha emissors de gasos més pesants que l’aire, com els abocats a l’atmosfera per indústries o
laboratoris, fissures en el terreny, gasos pudents o irritants, com l’amoníac dissolt en aire, o procedents
de dispòsits d’escombraries, pous de registre, aiguamolls o verinosos, com el monòxid de carboni de
processos de combustió, aquests gasos es poden acumular en qualsevol depressió de la zona de treball,
tot desplaçant l’aire. Per evitar els seus efectes:
- Amb gasos no insalubres, sino simplement incòmodes, el personal fa servir màscara filtrant per a
gasos i vapors i guants contra agents químics i biològics.
- Amb gasos insalubres o verinosos s’ha interromput el treball fins que els emissors parin aquests
vessaments.
- S’aconsegueix que el marge superior del buidat estigui per sobre del terreny que l’envolta, tot
donant al terreny els pendents adequats perquè no es produeixin vessaments imprevistos.
- No s’utilitzen o emmagatzemen gasos tòxics o més pesants que l’aire al voltant del marge
superior del buidat.
- No es fan servir motors d’explosió, cremadors, bufadors sense comburent, focs i, en general,
qualsevol consumidor intensiu de l’oxigen de l’aire, en el fons del buidat.
- Es ventilen les zones a cota baixa amb extractors mecànics de gasos.
- S’analitza des de dalt amb els instruments adequats, la qualitat de l’atmosfera que omple la
depressió assegurant que conté, entre un 195% i un 235% d’oxigen i que està lliure de gasos
tòxics. En obres amb risc de canvi ràpid de la composició de l’aire, aquesta anàlisi ha de ser
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contínua.
Terreny amb zones que poden embassar aigua
Si el terreny presenta alguna depressió que, en cas de pluja o d’avinguda torrencial, o de fuita d’aigua
d’alguna conducció, pugui esdevenir un embassament eventual. Per a evitar-lo, es condueixen les aigües
superficials lluny de la vora superior de la depressió, donant al terreny els pendents adequats i amb
drenatge o desguàs; es prohibeix emmagatzemar materials en els passos d’aigua, encara que estiguin
secs, s’hi instal·len tanques amb el senyal “Prohibit dipositar materials”.
Si fos necessari, s’hi instal·len bombes de reducció i escales que permetin l’evacuació ràpida de la zona
inundable.
Terreny amb zones embassades, enfangades, sorres movedisses o altres parts amb ferm insegur pel
treball i els desplaçaments, o pendents superiors al 15%
Si només hi ha basses i fangars poc profunds (10 cm. de profunditat d’aigua o fang o menys) es fa servir
calçat impermeable i antilliscant. Les basses més profundes es dessequen amb bombes de drenatge i es
reomplen amb grava i graveta compactades, o s’hi instal·len passerel·les, o s’ha impedit el treball i el pas
sobre elles, tot envoltant-les amb tanques portàtils. A les zones inclinades on s’ha de treballar s’hi
instal·len plataformes o escales fixes, o els treballadors fan servir arnesos i mecanismes especials i es
prohibeix la permanència de personal a la part baixa del pendent durant el desplaçament de màquines a
la seva part alta.
Terreny polsós.
Si s’aixeca pols, s’ha d’humitejar el terreny o altres fonts de pols (acumulacions de terra o runes, o els
passos de maquinària, caixes de camions, tremujes i sitges, acumulació d’àrids fins) es cobreixen amb
lones, i s'usen proteccions oculars i màscares filtrants contra la pols.
Terreny amb éssers vius perillosos per a l’home.
S’estudia si hi ha espècies vives capaces d’afectar a la salut dels treballadors, especialment en territoris
en els que els treballadors no hi estan familiaritzats, com un país diferent. Es demana un dictamen sobre
el risc, que adverteixi sobre les espècies potencialment nocives, la manera d’indentificar-les i prevenir-les.
S’inspecciona el terreny per a detectar ruscos o eixams. Si es detectens’encarrega a un especialista que
els traslladi fora i no es desbrossa mentre encara hi siguin.
Si el terreny és l’hàbitat habitual o lloc de pas d’éssers vius perillosos per a l’home (insectes, serps o
altres):
- Es disposa, i comunica informació sobre l’amenaça i el seu comportament, maneres d’evitar-la i
mesures que s’han de prendre en cas que es consumi l’agressió.
- Si es tracta de mamífers o rèptils de bona mida, s’instal·la un tancament que impedeixi la seva
entrada al terreny i es realitza una batuda per eliminar els exemplars que hagin quedat a dins.
- Si es tracta d’animals voladors s’instal·len malles per a impedir-los el pas. Si són tan petits que
no es pot impedir la seva entrada, s’instal·len sistemes repel·lents, com generadors d’ultrasons,
o pebeters on cremen substàncies aromàtiques adequades.
- Es diposa de medis sanitaris adequats per a tractar una eventual víctima de picada o agressió
(personal sanitari, antídots, corticoides, etc.).

Mesures preventives en l'operació:
Hi ha viseres sobre tall al costat d'elements confrontants 2 m +alts
7.1.10

DEMOLICIÓ MANUAL

Abans de començar
Les tasques d’enderroc o demolició s’estudien i dirigeixen per un tècnic compentent que planifica i
prescriu mètodes de treball segurs. Aquest tècnic visita la construcció que s’ha de demolir i estudia les
parets mitgeres, soterranis, pous i galeries per a detectar punts l'estabilitat dels quals sigui dubtosa i
possibles embossaments de gasos, combustibles, explosius o d’altres substàncies perilloses. Prescriu els
reforços estructurals, puntals i estintolaments que assegurin l’estabilitat de les zones dèbils i les
proteccions col·lectives o individuals corresponents a altres riscos, que s’instal·len seguint el pla prescrit.
Si la construcció hagués allotjat hospitals, granges, casernes o similars es desinfecta abans de començar
la demolició.
Pàg. 20
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Es separa la zona en la que s’hagi d’executar la demolició de la resta i dels vials amb tanques d’una
altura > 2 m, separada de l’obra > 15 m, amb llums grocs intermitentsi una zona addicional per a càrrega
i descàrrega de camions.
Si hi ha façanes enrasades o properes a una via pública, s’instal·len marquesines, xarxes o tendals que
evitin la projecció d’objectes a la via pública.
Es clausuren tots els subministres i escomeses de llum, aigua, gas, sanejaments, etcètera.
S’instal·len els mitjans auxiliars necessaris per a assegurar el treball i el desenrunament: bastides,
tremuges i trompes, cables guia, etcètera.
Es preparen i revisen els equips de protecció individual dels treballadors.
En construccions amb fusta es preparen i revisen els extintors, almenys un manual.
Bones pràctiques durant la demolició
La demolició s’executa de dalt cap a baix: xemeneies, forjats, cobertes i murs, en ordre invers a la seva
construcció.
Primer s’eliminen els sortints de les cobertes, com xemeneies, conductes, etc. i després la pròpia coberta.
Les xemeneies no s’enderroquen sobre la coberta.
Al començament i al final de cada torn es sanegen tots els elements que podrien desplomar-se.
Les escales es derriben des de bastides o plataformes, abans que el forjat superior on es recolzen.
Es conserven tirants, riostes i altres elements estructurals mentre no s’elimini les forces que actuen sobre
ells.
Les bigues, encavallades i altres elements pesats o grans es desmunten amb màquina.
Es prohibeix romandre aprop dels elements que s’han d’enderrocar.
Es protegeixen els forats amb tapes o baranes.
S’instal·len passeres per a circular sobre les bigues o nervis del forjat.
Es protegeixen amb topalls i baranes els estintolaments, puntals o apuntalaments.
S’apuntalen les parts de l’obra afectades pel desmantellament per a prevenir que es desplomi de forma
imprevista.
Es desmunten els elements horitzontals l’estabilitat dels quals resulti afectada pel desmantellament.
Es reforcen forats i llindes de les parts de l’edifici on l’estabilitat es vegi afectada pel desmantellament.
S’impedeix que hi hagi a la zona, en el mateix o en pla diferent, treballadors, vianants o vehicles acotant
la zona amb tanques portàtils i desviant el pas i el trànsit amb senyals “Caiguda d’objectes”, “Prohibit el
pas”, “Via obligatòria per a vianants”, o interrompent el trànsit si fos necessari.
Les pedres d’una obra de picapedrer es baixen amb màquina o amb rampes, no deixant-les caure.
Es col·loquen testimonis en totes les fissures i punts que puguin denunciar un desplom o corriment. Es
vigilen amb freqüència i es reforcen els elements que mostrin símptomes d’inestabilitat.
Si hi ha peces de fusta, es dobleguen els claus abans de demolir-les. Les bigues i encavallades es pengen
d’elements resistents abans de tallar-les, es baixen i trossegen a terra.
Evacuació i manipulació de runa
Es limita l’acumulació de runa sobre bastides i sobre els pisos.
S’instal·len tremuges i trompes de descàrrega que condueixen la runa al nivell d’accés dels camions. Si
no es pot, es carreguen en carretons o sacs, però no es deixen caure des de dalt. La descàrrega es fa a
una altura < 2m i protegida per lones per així evitar que es generi pols i la projecció d’objectes.
Els trossos grans o pesats es baixen suspesos de la grua o d’altres màquines, ben fermats, no per la
tremuja.
Es rega periòdicament la runa i materials per a evitar la producció de pols.

Mesures preventives en l'operació:
Hi ha pla de demolició realitzat per tècnic competent
S'utilitzen mitjans auxiliars, instal·lacions i EPCs adequades
S'instal·len viseres, xarxes i tendals sobre vies públiques
Hi ha trompes per a abocament a contenidor d'enderrocs
S'apuntalen elements insegurs i reforcen els sortints
Abans de demolir: no hi ha dipòsits amb combustible
Es deixen elements resistents elevats per a ancoratge de proteccions
Hi ha anelles i ancoratges per a EPIs anticaigudes
Els treballs estan organitzats per plantes
Els puntals es recolzen sobre travessers o plaques amb càrrega a dues biguetes
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Hi ha plataforma volada per a recuperar teules
Hi ha rampes resistents i el pendent < 25 %
S'apuntalen i estintolen estructurals horitzontals de baix a dalt
Hi ha topalls i barana per a abocament de carretons
La zona d'apilament d'enderrocs resistent i accessible a camions
La demolició de cobertes es fa des de bastides i amb EPIs
Si en paviment hi ha buits > 0,5 m es col·loquen tapes de fusta o palastres
Si és construcció que genera residus perillosos es desinfecta
Si és construcció agrícola es desinfecta
Es comunica a l'autoritat la necessitat de desviar el trànsit
Es comuniquen riscos i precaucions a veïns
Les xemeneies i elements s/coberta s'enderroquen sense abatre-les
Els ràfecs i cornises s'enderroquen des de plataformes o bastides
Les bigues i cintres es pengen abans de tallar-les
En demolició amb cables, els operaris estan a distància adequada i sense buits darrere
Es sanegen a fi de jornada els elements desplomables
Els enderrocs en grans blocs s'hissen amb grua o grueta
S'humitegen els enderrocs apilats
No es derroquen traves o elements sustentadors sense retirar la seva càrrega
Els murs s'enderroquen sense deixar grans panys sense recolzaments
Els elements de pedra es desmunten pedra a pedra i es baixen amb corriola
Elements de fusta es retiren claus i estelles. Hi ha extintor proper
L'escala s'enderroca abans que forjat superior, usant bastimentada
Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
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Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
Risc: Emanació o inhalació de gasos
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Protecció obligatòria de les vies respiratorias
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Exposició al fred
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Peces de protecció contra el fred
 EPI: Peces de protecció contra la intempèrie (impermeables)
Risc: Pluja i neu
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Peces de protecció contra el fred
 EPI: Calçat impermeable
 EPI: Peces de protecció contra la intempèrie (impermeables)
7.1.11

DESMANTELLAMENT DE LA FUSTERIA DE FUSTA

Bones pràctiques
Es retiren o dobleguen els claus, potes i ganxos quan són visibles.
S’ha d’evitar que les peces s’estellin.
Es retiren o eliminen els vidres abans d’actuar sobre la fusteria. S’eliminen sempre les restes de vidres
trencats.
Es desmunten les fulles i contrafinestres abans de retirar els marcs. Si es dubta sobre la seva estabilitat,
es requereix la seva demolició prèvia o apuntalament.
Desmantellament de la fusteria exterior
Les fusteries situades en el pla de la façana es lliguen des de dins abans de deixar-les anar del seu
premarc o de desprendre les seves subjeccions a la fàbrica.
Si el forat té reixa i aquesta no molesta pel treball de desmantellament, es manté la reixa en posició fins
després de retirar la fusteria.

Mesures preventives en l'operació:
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S'utilitzen mitjans auxiliars, instal·lacions i EPCs adequades
S'instal·len viseres, xarxes i tendals sobre vies públiques
Hi ha trompes per a abocament a contenidor d'enderrocs
S'instal·len ancoratges per a EPIs anticaigudes
S'instal·len rampes resistents i arracada < 25 %
La zona d'apilament d'enderrocs és resistent i accessible a camions
Enderrocs en grans blocs s'hissen amb grua o grueta
Es sanegen a fi de jornada els elements desplomables
Abans de desmantellar es retiren claus i estelles. Extintor proper
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
7.1.12

DESMANTELLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Sanitaris i elements de superfícies
Es desconnecten prèviament de qualsevol alimentació elèctrica o d’aigua.
Si no estan en bones condicions higièniques s’utilitzen guants de protecció química.
Les boques de descàrrega a baixants d’aigües fecals es tapen provisionalment fins que es retirin.
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La manipulació d’aparells sanitaris de pisa o xapa es realitza amb guants de protecció contra talls.
Si pesen > 30 kg., abans de desmuntar-los es pengen de qualsevol element sustentant (forjat superior,
per exemple) amb un polipast es recolzen a sobre d’un carretó elevador, per així baixar-los sense esforç.
Conduccions i accessoris encastats
Es comprova que estiguin buits d’aigua i desconnectats de la xarxa.
Les conduccions de plom, habituals a les instal·lacions antigues, es retiren obligatòriament, vigilant de no
escalfar-les (el vapor que emet a l’escalfar-se és tòxic). Si hi ha bifurcacions o la seva longitud és gran,
es talla amb serra o amb radial, sense inhalar la pols produïda, utilitzant mascareta de protecció contra
partícules.

Mesures preventives en l'operació:
S'utilitzen mitjans auxiliars, instal·lacions i EPCs adequades
S'instal·len viseres, xarxes i tendals sobre vies públiques
Hi ha trompes per a abocament a contenidor d'enderrocs
S'instal·len ancoratges per a EPIs anticaigudes
S'instal·len rampes resistents i pendent < 25 %
Hi ha zona per a apilament d'enderrocs i mitjans per a transportar-los
La zona d'apilament d'enderrocs és resistent i accessible a camions
Els enderrocs en grans blocs s'hissen amb grua o grueta
Es sanegen a fi de jornada els elements desplomables
Els sanitaris bruts es manipulen amb guants protecció química
Els sanitaris de pisa o xapa es manipulen amb guants contra talls
Els sanitaris > 30 kg es pengen de polipast amb cables o cadenes
S'obturen les boques de baixants de fecals
Les conduccions de plom es retiren en qualsevol cas
S'evita contacte amb conduccions de plom. No escalfar-les
Les conduccions de plom es tallen sense inhalar pols
Les conduccions de plom es retiren en rotllos no grans
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Projecció de partícules
2017039

Pàg. 25/134

Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Matèries corrosives
 Senyal: Matèries nocives o irritants
 Senyal: Matèries tòxiques
Risc: Emanació o inhalació de gasos
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Protecció obligatòria de les vies respiratorias
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Vibracions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra riscos de vibracions
7.1.13

DESMANTELLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Mesures preventives generals
Abans de començar el desmantellament, es talla la tensió de la instal·lació, comprovant la seva absència
en almenys tres punts distants de la xarxa.
Equips i elements en superfície
Si pesen > 30 kg., es pengen prèviament amb cables o cadenes de qualsevol element sustentant (forjat
superior, per exemple) mitjançant una corriola o polipast es recolzen a sobre d’una plataforma elevadora,
per així facilitar el seu descens suau fins a terra un cop despresos.
Conductors i accessoris encastats
Els conductors sota plom han de retirar-se obligatòriament encara que estiguin encastats, mitjançant
regates a màquina o a mà seguint el seu recorregut. S’ha d’evitar la inhalació del vapor que emet el plom
a l'escalfar-se.
Al retirar els conductors s’enrotllen formant paquets no gaire grans per a que el seu pes no dificulti la
seva manipulació.
A l’estirar dels cables, especialment de secció petita, s’utilitzen guants contra talls.

Mesures preventives en l'operació:
S'utilitzen mitjans auxiliars, instal·lacions i EPCs adequades
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S'instal·len viseres, xarxes i tendals sobre vies públiques
Hi ha trompes per a abocament a contenidor d'enderrocs
S'instal·len ancoratges per a EPIs anticaigudes
S'instal·len rampes resistents i pendent < 25 %
La zona d'apilament d'enderrocs és resistent i accessible a camions
Els enderrocs en grans blocs s'hissen amb grua o grueta
Es sanegen a fi de jornada els elements desplomables
Els aparells metàl·lics es desmantellen amb guants contra talls
Els aparells > 30 kg es pengen de palanquins amb cables
Els conductors sota plom es retiren en qualsevol cas
Els conductors sota plom es retiren sense tocar-lo ni escalfar-lo
Els conductors sota plom es retiren en rotlles no pesats
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Matèries corrosives
 Senyal: Matèries nocives o irritants
 Senyal: Matèries tòxiques
Risc: Emanació o inhalació de gasos
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Protecció obligatòria de les vies respiratorias
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
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EPI: Roba amb protecció electrostàtica
EPI: Guants contra riscos elèctrics
EPI: Calçat de protecció elèctrica
Senyal: Risc elèctric

7.1.14

TANCAMENTS I PARTICIONS

En el treball en altura i amb forats a parets i forjats s’ha d’aplicar el prescrit a ‘Organització de l’obra’.

Mesures preventives en l'operació:
No hi ha grans trams horitzontals de regates
Les rajoles es tallen ancorats al banc amb radial
Els maons s'hissen en plataformes emplintades, i es col·loquen per a evitar caigudes
Els maons es traslladen en cabàs o carretó; no es llancen
El tall està net i organitzat
El material de refús s'evacua per trompes
Risc: Caigudes a diferent nivell per vores de forjats
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Arnès anticaigudes
 EPI: Cinturó de seguretat
 EPI: Ganxos de seguretat
 Senyal: Caiguda a diferent nivell
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Dermatitis
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra productes químics i biològics
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Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Pols ambiental
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra la pols
7.1.15

ESQUERDEJATS I ARREBOSSATS

Les mires (regles, taulons, etcètera) es carreguen a l’espatlla de tal forma que la punta del davant vagi
més alta que el casc del que les transporta. Si es porten amb carretó s’hi lliga el paquet de mires.
Els sacs d’aglomerant o d’àrids es transporten en carretó de mà i s’acumulen a les plantes a prop dels
talls on s’hauran d’utilitzar, el més lluny possible dels forats i sense que obstaculitzin els pas.
Les plataformes de treball situades a una altura de > 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense
rodes. Si té rodes, s’activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menys altura, sobre
bastides sobre cavallets.

Mesures preventives en l'operació:
Les bastides es formen sobre cavallets i tenen d'ample > 0,6 m
Si l'altura > 6 m s'instal·len xarxes anticaiguda
Plataformes elevades estan horitzontals
Il·luminació > 100 lux a 2 m del sòl en zona de treball
Les mires es traslladen sobre espatlla; part davantera per sobre del cap
El transport de materials es realitza amb carretó
Les zones de pas estan lliures de materials i restes
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Dermatitis
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra productes químics i biològics
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7.1.16

FALS SOSTRE D'ESCAIOLA

Els sacs d’escaiola o les plaques es transporten en carretó de mà i s’acumulen a les plantes a prop dels
talls on s’hauran d’utilitzar, el més lluny possible dels forats i sense que obstaculitzin els pas.
Les plataformes de treball situades a una altura de > 2 m es munten sobre bastida tubular amb o sense
rodes. Si té rodes, s’activen els frens abans de pujar a treballar. Les que estan a menys altura, sobre
bastides sobre cavallets.

Mesures preventives en l'operació:
Si l'altura > 3 m. es munta plataforma estable i contínua
Si hi ha buits verticals, la plataforma s'enrasa amb goteró de finestres
Si el tancament definitiu no està acabat, es posaran baranes en els buits
Il·luminació > 100 lux a 2 m del sòl en zona de treball
El material s'apila prop del tall i lluny d'obertures
El material apilat està fora de passos de personal
No hi ha interferències en treball amb altres oficis
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Dermatitis
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra productes químics i biològics
7.1.17

ENRAJOLATS I PAVIMENTS

Les peces del paviment embalades i els sacs d’aglomerant s’hissen sobre plataformes emplintades; les
soltes, perfectament apilades en gàbies de transport.
El material s’apila repartit per la planta, a prop del lloc on s’ha d’utilitzar, lluny dels forats i sense
obstaculitzar el pas.
El tall de les peces ceràmiques s’executa en via humida, o en locals oberts, o a la intempèrie. En aquests
últims casos, l’operari es situa a sotavent.
Mentre es pavimenta un lloc de pas, es tanca l’accés i s’indiquen itineraris alternatius.
Es manté el tall net de trossos i runes.
S’utilitzen bastides tubulars o penjats per a treballs d’enrajolament en panys exteriors, i de cavallets en
interiors.
S’acoten i senyalitzen les zones acabades de pavimentar que siguin relliscoses.
L’esglaonat definitiu de les escales es realitza amb punts forts, cables de seguretat i arnesos.
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La màquina polidora es desendolla abans de qualsevol operació de manteniment o substitució de raspalls.

Mesures preventives en l'operació:
Les peces ceràmiques es tallen en via humida o a intempèrie
Els materials s'apilen prop del tall i lluny d'obertures
Els materials apilats estan fora de passos de personal
El treball en alçada es realitza amb bastides i baranes
Els talls es netegen i mantenen sense retallades ni pasta
Els residus es retiren i evacuen per trompes
Les peces s'hissen sobre plataformes emplintades, correctament apilades
L'operador que realitza talls es col·loca a sotavent
La zona acabada de solar s'acota i senyalitza
La polidora està desendollada durant el canvi d'esmerils
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Dermatitis
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra productes químics i biològics
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
7.1.18

FUSTERIA DE FUSTA

Les peces de fusteria de fusta s’hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua.
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El material s’apila repartit per la planta, a prop del lloc on s’ha d’utilitzar, lluny dels forats i sense
obstaculitzar el pas. Es falquen o apuntalen provisionalment per a evitar que caiguin.
Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es
reposen immediatament.
Els bastiments es reben com a mínim per una brigada i les fulles es pengen per dos operaris.
Els bastiments de finestra sobre premarcs s’apuntalen al presentar-los, fins que quedin fixats fermament.
Els treballs de fixació de fusteria a la façana es realitzen amb mitjans auxiliars adequats (bastides,
plataformes) i els equips de protecció que indiqui el Coordinador de Seguretat i Salut.
Els llistons horitzontals inferiors, que munten provisionalment marcs i bastides, estan a una altura d’uns
60 cm. Són de fusta blanca per a què siguin visibles. Es desmunten quan s’endureix el rebut.
L’aplacat inferior en fusta de balcons s’executa després d’instal·lar una xarxa de seguretat estesa tensa
entre el balcó superior i el que serveix de recolzament.
Les eines punxants o afilades s’estacionen fora dels llocs de pas i de l’abast del personal no afectat.
Els adhesius i dissolvents s’emmagatzemen en recipients tancats hermèticament en un lloc prescrit pel
Cap d’obra.
En el magatzem d’adhesius i dissolvents hi ha un extintor de pols seca.
Als accessos a la zona on es treballa hi ha un senyal de “Prohibit fumar”.

Mesures preventives en l'operació:
L'aplec de fusteria deixa lliure els passos de personal
El transport de materials fins a zona d'aplegament es realitza per mitjans mecànics
El trasllat de zona d'aplec a treball es fa per mitjans d'elevació de càrrega
Els prebastiments es reparteixen i apuntalen immediatament
S'eliminen els llistons inferiors antideformacions
La zona de treball està lliure de serradures
No existeixen activitats simultànies a la zona de treball
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Vibracions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra riscos de vibracions
7.1.19

FUSTERIA METÀL·LICA I MANYERIA

Les peces de fusteria metàl·lica s’hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua.
El material s’apila repartit per la planta, a prop del lloc on s’ha d’utilitzar, lluny dels forats i sense
obstaculitzar el pas. Es calcen o apuntalen provisionalment per a evitar que caiguin.
Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es
tornen a posar immediatament.
Els bastiments es reben com a mínim per una brigada i les fulles es pengen per dos operaris.
Els bastiments de finestra sobre premarcs s’apuntalen al presentar-los, fins que quedin fixats fermament.
Els llistons horitzontals inferiors, que munten provisionalment marcs i bastides, estan a una altura d’uns
60 cm. Són de fusta blanca per a què siguin visibles. Es desmunten quan s’endureix el rebut.
Pàg. 32
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Els treballs de fixació de fusteria en façana es realitzen amb els mitjans auxiliars adequats (bastides,
plataformes) i els equips de protecció que indiqui el Coordinador de Seguretat i Salut.

Mesures preventives en l'operació:
Les baranes s'acoblen en el taller
L'aplec de materials deixa lliure els passos de personal
El transport de materials fins a zona d'aplegament es realitza per mitjans mecànics
El trasllat de zona d'aplec a treball es fa per mitjans d'elevació de càrrega
Els bastiments i premarcs es reparteixen i apuntalen immediatament
Les fulles de portes o finestres es pengen per dos operaris
No existeixen activitats simultànies a la zona de treball
Les baranes es fixen de seguida
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Vibracions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra riscos de vibracions
7.1.20

MUNTATGE DE VIDRE

Els vidres s’hissen en els seus embalatges penjats amb eslingues de la grua.
El material s’apila repartit per la planta, a prop del lloc on s’ha d’utilitzar, lluny dels forats i sense
obstaculitzar el pas. Es recolzen en soles i es falquen o apuntalen provisionalment per a evitar que
caiguin.
Les proteccions que obstaculitzen el pas de les peces es desmunten únicament en el tram necessari i es
tornen a col·locar immediatament.
El tall es manté net de fragments de vidre.
S’acota la zona vertical inferior a la de muntage amb cinta acolorida.
Les làmines de vidre es traslladen fins al seu emplaçament amb ventoses de seguretat en pla pròxim al
vertical.
Es rep i fixa definitivament a la fusteria quan es presenta i pinta provisionalment amb pintura a la calç
per a què resulti visible.
S’instal·len ancoratges de seguretat als brancals de les finestres per a poder-hi amarrar els cinturons de
seguretat.
La plataforma de treball des d’on s’instal·len els vidres té barana pel costat que mira cap a la façana on
s’instal·len.
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Mesures preventives en l'operació:
Els plafons de vidre es fixen de seguida
Els plafons de vidre s'hissen amb grua
Els plafons de vidre s'hissen amb enganxalls de tancament automàtic
Es revisen els ancoratges abans de l'hissat
Els plafons vidre es traslladen per trajectòria sense obstacles
Els plafons vidre s'hissen i transporten amb moviment lent
No hi ha personal a les zones sota del trajecte de les peces
Els plafons vidre en altura es munten amb bastides i baranes
Els plafons de vidre en altura > 6 m. es munten amb xarxes
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
7.1.21

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Es considera d’aplicació tot l’indicat en el Reial Decret 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la
protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric, del que es resumeixen aquí
alguns dels aspectes més freqüents.
Bones pràctiques
Abans d’utilitzar un aparell o instal·lació elèctric verifiqui que està en bon estat.
Pàg. 34
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No utilitzi ni manipuli instal·lacions o equips elèctrics que estiguin mullats o si vostè té les mans o peus
mullats.
A l’operar un aparell elèctric utilitzi els òrgans de comandament previstos pel constructor. No modifiqui la
regulació dels dispositius de seguretat que té l’equip o la instal·lació elèctrica.
En cas de trencament, incident o qualsevol altra anomanlia, talli el subministrament d’energia elèctrica i
avisi al personal de manteniment.
Impedeixi que algun altre treballador manipuli l’aparell defectuós.
No intenti reparar un equip o instal·lació en cas de desperfecte. Només han de fer-ho els electricistes
qualificats.
Abans d’utilitzar equips elèctrics llegeixi els manuals d’instruccions, informant-se sobre les precaucions a
adoptar per a un treball segur.
Respecti els senyals i proteccions destinades a impedir el contacte del cos amb algun component perillós
de la màquina o d’una instal·lació. No obri mai aquestes proteccions.
En cas de realitzar tasques en proximitats d’esteses de cables elèctrics aeris o subterranis o
d’instal·lacions elèctriques, adopti les precaucions necessàries, si les desconeix sol·liciti-les a un
especialista.
No utilitzi cables malmesos, clavilles d’endoll trencades, ni aparells defectuosos.
Per a utilitzar un aparell, eina o instal·lació elèctrica, maniobri únicament els elements de comandament
previstos per a complir aquesta finalitat.
No alteri ni modifiqui la regulació dels dispositius de seguretat, com per exemple els interruptors
automàtics.
Tota instal·lació serà considerada sota tensiómentre no es comprovi el contrari amb aparells destinats per
a tal efecte.
No s’ha de desconnectar l’equip estirant dels cables d’alimentació, ha de fer-se des de la clavilla.
No fer el pont als elements elèctrics de seguretat com fusibles, magnetotèrmics, etc. Quan es fonen o
salten estan indicant algun problema a la instal·lació.
No apagar amb aigua els focs d’origen elèctric.
Si una persona està patint un accident elèctric, no el toqui directament. Intenti desconnectar el sistema o
desenganxar-lo amb un element aïllant (palperxa, etc.).
Un cop acabada la tasca, desendolli els cables d’alimentació i els prolongadors.
Si un equip treu fum, si percep una sensació de formigueig al tocar-lo amb la mà, si apareixen espurnes,
avisi al personal de manteniment.
Es prohibeix connectar cables als subministraments elèctrics d’obra, sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra
els contactes amb l’energia elèctrica.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l’obra abans
de ser iniciades, per a 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 Electrogen de Baixa Tensió.
L’entrada en servei de les cel·les de transformació, s’efectuarà amb l’edifici desallotjat de personal.
Treballs sense tensió
S’elimina qualsevol font possible d’alimentació mitjançant seccionadors, disjuntorso altres dispositius de
tall.
Es bloqueja en posició d’obertura, si és possible, cada seccionador, i es fixa sobre la seva palanca un
rètol de prohibició d’accionament. Aquest rètol és de material aïllant i a sobre s’hi escriu el nom de
l’operari responsable del tall.
Es comprova a l’inici del treball l’absència de tensió en cada una de les parts que queden separades de la
instal·lació.
L’operari responsable torna a tancar els circuits oberts quan acaba el seu treball, després de comprovar
personalment i detallada que no hi ha ningú treballant-hi. Després retira el rètol.
L’operari responsable té l’autorització oportuna. Si els circuits són d’alta tensió, té la qualificació
necessària.
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Per a suprimir la tensió d’un circuit es desconnecta, es comprova que no hi ha altres fonts possibles
d’alimentació, es comprova que no hi ha tensió, es posa el circuit a terra i en curtcircuites protegeix
d’elements pròxims en tensió i s’instal·la el rètol.
Es restaura la tensió després d’acabar el treball, que s’hagin retirat tots els treballadors excepte els
indispensables, i que s’hagin recollit les eines i equips.
Es retiren les proteccions addicionals i la senyalització, la posada a terra i en curtcircuit, es desbloquegen
els dispositius de tall i es retira la seva senyalització, i es tanquen els circuits.
Treballs en tensió
Són realitzats per treballadors qualificats, seguint un procediment prèviament estudiat i, quan la seva
complexitat o novetat ho requereixi, assajat sense tensió, que s’ajusti als requeriments indicats a
continuació.
Els treballs en llocs on la comunicació sigui difícil, per la seva orografia, confinament o altres
circumstàncies, hauran de realitzar-se estant presents, almenys, dos treballadors amb formació en
matèria de primers auxilis.
Els treballadors disposen d’un suport sòlid i estable, que els permeti tenir les mans lliures, i d’una
il·luminació, que els permeti realitzar el seu treball en condicions de visibilitat adequades. No porten
objectes conductors, tals com braçalets, rellotges, cadenes o tancaments de cremallera metàl·lics.
Treballs en alta tensió
Obrir amb tall visible totes les possibles fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que
assegurin la impossibilitat del seu tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig si és possible, dels aparells de tall i senyalització en el comandament dels
aparells indicant “prohibit maniobrar treballs”.
Reconeixement de l’absència de tensió dels conductors que constitueixen la instal·lació elèctrica.
Posada a terra i en curtcircuit de totes les possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequats, delimitant la zona de treball.
Treballs en proximitat
En tot treball en proximitat d’elements en tensió, el treballador haurà de restar fora de la zona de perill i
el més allunyat d’ella que el treball li permeti.
Abans d’iniciar el treball en proximitat d’elements en tensió, un treballador autoritzat, en el cas de treballs
en baixa tensió, o un treballador qualificat, en el cas de treballs en alta tensió, determinarà la viabilitat
del treball, tenint en compte el disposat en el paràgraf anterior i les disposicions restants del present
annex.
Es delimita la zona de treball respecte a les zones de perill; la delimitació serà eficaç respecte a cada
zona de perill i s’efectuarà amb el material adequat i s'informa als treballadors directament o indirecta
implicats, dels riscos existents, la situació dels elements en tensió, els límits de la zona de treball i totes
les precaucions i mesures de seguretat que s’hagin d’adoptar per a no envair la zona de perill,
comunicant-los, a més, la necessitat que ells, a la seva vegada, informin sobre qualsevol circumstància
que mostri insuficiència de les mesures adoptades.
Quan les mesures adoptades no siguin suficients per a protegir als treballadors, els treballs seran
realitzats per treballadors autoritzats, o sota la vigilància d’un d’aquests.
L’accés a recintes independents destinats al servei elèctric o a la realització de proves o assaigs elèctrics
(centrals, subestacions, centres de transformació, sales de control o laboratoris), estarà restringit als
treballadors autoritzats, o a personal sota la vigilància continuada d’aquests, que hagi estat prèviament
informat dels riscos existents les precaucions a prendre.
Abans de l’inici d’una activitat en la que es produeixin moviments o desplaçaments d’equips o materials a
les rodalies de línies aèries, subterrànies o altres instal·lacions elèctriques, s'identificaran les existents a la
zona de treball, o a les seves rodalies. Si hi ha risc que una d’elles pugui ser atrapada, amb possible
trencament del seu aïllament, s’hauran de prendre les mesures preventives necessàries per a evitar tal
circumstància.
Treballs en proximitat d’instal·lacions d’alta tensió en servei
S’atenen les instruccions que per a cada cas en particular doni el Cap de Treballqui vigila que es
respectin les distàncies de seguretat.

Mesures preventives en l'operació:
El cable d'alimentació té clavilla
La connexió elèctrica cable-quadre té clavilla mascle-femella
Pàg. 36
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Les eines d'electricista estan protegides amb aïllant
El mètode i material per al treball amb tensió asseguren la protecció
El personal que manipula les instal·lacions està format i autoritzat
S'informa al superior sobre defectes o anomalies
Els dispositius de seguretat estan sempre actius
El foc d'origen elèctric s'apaga amb CO2 o pols; no amb aigua
En treballs sense tensió: restablir servei si ningú treballa i no hi ha perill
El cable quadre-companyia és l'últim en instal·lar-se
Les proves de servei s'anuncien a tot el personal
Se suspèn el treball en condicions meteorològiques adverses
En cas d'accident es desconnecta el sistema
Se segueix el procediment per a suprimir tensió abans d'iniciar treballs
Se segueix procediment per a reposar la tensió
Se segueix procediment per a treballar amb cables aeris alta tensió
Se segueix procediment per a treballar en xarxa d'alta tensió
S'apliquen mesures preventives en treballs sense tensió
El treball amb tensió només el realitza personal qualificat
Els equips i materials són els adequats característiques de treball
Treball amb tensió: el material compleix la normativa
Les condicions de treball són adequades en seguretat, il·luminació i evacuació
La zona de treball està marcada i senyalitzada
Treball amb tensió: hi ha supervisió d'un cap de treball que és el responsable
Treball amb tensió: el personal està autoritzat per escrit per l'empresari
El mètode de treball en maniobres amb interruptors preveu defectes en equips
El mètode de treball en maniobres amb interruptors preveu maniobres errònies
Si hi ha risc d'incendi es limita la presència de combustibles
Si hi ha risc d'incendi es verifiquen els equips d'extinció
Si hi ha un incendi, desconnectar la instal·lació excepte el necessari per a extingir-lo
Es prenen mesures contra acumulació de càrrega electrostàtica
L'accés a instal·lacions elèctriques especials està restringit a personal autoritzat
L'obertura de cel·les i armaris està restringida a personal autoritzat
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Il·luminació deficient
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Peces senyalització d'alta visibilitat
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
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Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
7.1.22

INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Els components s’hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues de la grua o en safates emplintades.
El material s’apila repartit per la planta a prop del lloc on s’ha d’utilitzar, allunyat dels forats i sense
obstaculitzar el pas. Es falca o apuntala provisionalment per a evitar que caiguin.
Per a treballar sobre el paviment o en el sostre els operaris tenen punts de suport, com tamborets i
matalassos, llaçades o bagues de corda penjades del sostre per a recolzar colzes o canells.
Els cables conductors s’introdueixen en els tubs de protecció tirant de la guia amb guants de protecció
mecànica.
Les antenes i altres sistemes d’enllaç situats a la coberta de l’edifici s’instal·len després d’haver muntat
les proteccions necessàries, com xarxes, línia de vida o d’altres.
Abans de connectar cables o aparells es comprova que en aquests no hi hagi tensió.

Mesures preventives en l'operació:
Els treballs en altura es realitzen amb bastides i baranes
S'apilen materials repartint càrregues
En zones elevades es col·loquen anelles i ancoratges per a EPIs anticaigudes
Els materials s'hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada
Les connexions es fan sense tensió i eines amb aïllament
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Pàg. 38

2017039

SUACS

SERVEIS
D'URBANISME,
ARQUITECTURA I
CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLES

Albert Sos Vila
arquitecte tècnic
Pau Clarís 13-15
08242 Manresa
Tel. 630.916.849
sos@suacs.cat

Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Vent
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Arnès anticaigudes
 EPI: Cinturó de seguretat
 EPI: Ganxos de seguretat
7.1.23

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, FONTANERIA I SANITARIS

Els components (aparells sanitaris, calderes, radiadors) s’hissen en blocs fleixats suspesos amb eslingues
de la grua.
El material s’apila repartit per la planta a prop del lloc on s’ha d’utilitzar, allunyat dels forats i sense
obstaculitzar el pas. Es falca o apuntala provisionalment per a evitar que caiguin.
Els tubs plàstics s’uneixen amb unions a pressió o amb pega. En aquest últim cas s’han d'utilitzar guants
contra riscos químics i, en el cas d’adhesius monocomponent amb evaporació de la seva fracció volàtil,
mascareta filtrant per a gasos.
La cola ha d’utilitzar-se i emmagatzemar-se en una zona ben ventilada i desembarassada.
L’àrea on es solda amb bufador o amb plom té bona ventilació.
El magatzem de botelles de gas té ventilació constant, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial
en el seu cas amb mecanismes i portalàmpades antideflagrants i, al costat de la porta, un extintor i
senyals de “perill explosió” i “prohibit fumar”.
S’instal·la un rètol en el taller i en el magatzem que diu: “No utilitzar acetilè per a soldar coures. Produeix
un gas explosiu”.

Mesures preventives en l'operació:
S'apilen materials repartint càrregues
Es tanquen buits horitzontals després d'instal·lar conductes verticals
Els buits no tapables s'envolten de baranes de 90 cm.
Els materials s'hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada
Els treballs en altura es fan en bastides sobre cavallets
La soldadura amb plom es fa en lloc ventilat
L'estanquitat es comprova amb aigua amb sabó i no amb flama
S'evita el contacte de l'oxigen amb greix
El trasllat de tubs es fa amb l'espatlla, inclinant la càrrega cap enrere
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Dermatitis
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra productes químics i biològics
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
2017039

Pàg. 39/134

Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
7.1.24

XARXA DE GAS

La rasa o excavació és més àmplia en els punts on es situaran les juntes d’unió de la conducció, sifons o
vàlvules que hagin de realitzar-se a dins de la rasa.
En excavacions en vies públiques o privades es deixen passos i s’instal·len passarel·les per a vehicles i
vianants, accessos a immobles, magatzems, garatges, etcètera.
La canonada es recolza i queda coberta per un llit de sorra inerta. Sobre aquesta capa s’estén una banda
senyalitzadora amb la inscripció “Perill gas” o similar, que cobreix com a mínim el diàmetre de la
canonada.
L’emplaçament de les arquetes serà sempre a les voreres. Si algun tram de conducció va per la vora de la
calçada, es modifica el traçat per a què l’arqueta sempre quedi situada a la vorera.
Els tubs es transporten en camions fermament falcats, tant els de la capa inferior com els de capes
intermèdies longitudinalment i lateral.
La instal·lació ha de cumplir l’especificat en el Reglament d’aparells a pressió, aprovat per RD
1244/1979de 4 d’abrili les seves modificacions posteriors.
Es mantenen les bombones fixes lligant-les amb una cadena a un suport sòlid.
Les bombones es traslladen en carretons portabombones, prohibint-se expressament efectuar-lo
mitjançant arrossegament i/o rodolament, i s’eleven conjuntament amb el portabombones o en gàbies
adequades. No s'utilitzen cordes o electroimants.
Les bombones de gas s’emmagatzemen assegurant-les de caigudes, allunyades de fonts de calor i
substàncies inflamables, protegides de la llum solar i humitat i, en locals adequats, ventilats i clarament
senyalitzats.
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Les bombones de gas emmagatzemades, incloent-hi les buides, estan proveïdes de caputxó o protector i
tenen la vàlvula tancada.
Es prohibeix fumar a les proximitats i a prop hi ha un extintor de pols seca.

Mesures preventives en l'operació:
S'apilen materials repartint càrregues
Es tanquen buits horitzontals després d'instal·lar conductes verticals
Els buits no tapables s'envolten de baranes de 90 cm.
Els materials s'hissen en el seu embalatge en plataforma emplintada
Els treballs en altura es fan en bastides sobre cavallets
La soldadura amb plom es fa en lloc ventilat
L'estanquitat es comprova amb aigua amb sabó i no amb flama
S'evita tot contacte de l'oxigen amb matèries greixoses
El trasllat de tubs es fa amb l'espatlla, inclinant la càrrega cap enrere
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
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Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
7.1.25

APLICACIÓ DE PINTURES

És obligatori llegir les etiquetes de l’envàs de cada tipus de pintura o dissolvent a utilitzar per a informarse de les mesures preventives prescrites pel fabricant, i seguir-les durant l'ús.
És obligatori obtenir permís del cap d’obra abans de començar el treball. Els casos especials (interior de
tancs, espais tancats) requereixen permís de la propietat.
Hi ha bona ventilació en el local que es poleixi el que es pinta, durant i després del pintat.
Pintura i dissolvents s’emmagatzemen hermèticament tancats, en el lloc indicat, que tingui bona
ventilació, està senyalitzat (“prohibit fumar”, “perill d’incendi”), té un extintor al costat de la porta i
instal·lació elèctrica antideflagrant.
Els recipients amb pintura nitrocel·lulòsica s’emmagatzemen de forma que es poden fer rodar
periòdicament per a evitar el risc d’inflamació.
S’informa al personal que maneja dissolvents orgànics o pigments tòxics que s’han de rentar mans i cara
enèrgicament abans de menjar o beure qualsevol cosa.
Els pigments s’aboquen en el suport des de la menor altura possible, per així evitar esquitxades i pols.
Abans d’iniciar treballs de rajada o raspallat mecànic es delimita i senyalitza la zona, s’obliga a utilitzar
ulleres amb montura integral i mascareta autofiltrant (raspallat) o equip de protecció respiratòria aïllant
amb línia d’aire comprimit amb mànega d’aire fresc de ventilació assistida (rajada). En el punt de presa
d’aire es posa un rètol: “No desconnectar. Personal treballant”. La rajada a l’aire lliure es fa amb el raig a
favor del vent. La mànega de raig té cable antiestàtic. En recintes tancats es comprova que l’extractor
funciona correctament. La tremuja té escala amb cèrcol de seguretat i plataforma de seguretat.
El treball de decapatge s’executa amb bona ventilació, ja que els productes que s’utilitzen són tòxics. Si
no es pot, s’utilitzen proteccions individuals que assegurin la respiració d’aire net.
S’allunya la cara de la tapa a l’obrir els envasos de productes de decapatge, ja que pot haver-hi
concentracions importants de vapors.
Pintura en recintes tancats
Requereixen permís previ de la propietat.
Abans de començar els treballs es localitzen i comproven les vies d’evacuació i que les conduccions estan
drenades, netes i tallades per discos cecs, i el recinte net.
Es senyalitza la presència de treballadors a l’interior del recinte tancat.
L’equip mínim és de 2 treballadors amb contacte visual entre ells.
Si hi ha una sola sortida, el nombre de treballadors a l’interior és el menor posible.
Si es tracta d’un recipient metàl·lic es comprova que està posat a terra.
La ventilació forçada garanteix la respiració d’aire net i una temperatura < 30ºC. Si la temperatura és
més alta, es treballa en torns curts.
Si es sospita que hi ha gasos tòxics, explosius o no respirables, es suspèn el treball fins que s’asseguri
una atmosfera adequada.
Els equips elèctrics i d’il·luminació són antideflagrants.

Mesures preventives en l'operació:
El material no utilitzat està tancat i lluny de flames
El material apilat està senyalitzat i ventilat
En zona d'apilament hi ha extintor de pols química sec
Hi ha senyal de perill d'incendis i prohibit fumar en zona d'acumulació
En alçades hi ha cables de seguretat ancorats a punts forts
L'àrea de treball de bastides té 0,60 m ample
No hi ha bastides a força de tauló + escales
No hi ha bastides sobre bidons o altres
No hi ha escales de mà en viseres o tribunes
Les escales de mà són de tisora amb sabata antilliscant i cadeneta
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Els envasos amb nitrocel·lulosa es tomben periòdicament
En alçades hi ha xarxes subjectes a l'estructura
Ningú fuma o menja en estances amb dissolvents productes tòxics
Ningú realitza soldadures prop de pintura inflamable
Abans d'utilitzar es llegeix toxicitat i prevenció en etiquetes d'envasos
Abans d'iniciar treball és necessari permís de l'encarregat obra
En treballs amb risc, l'encarregat tramita permís amb la propietat
La zona de treball té ventilació suficient
El fregat amb fregadora elèctrica de mà és amb ventilació per corrent d'aire
S'adverteix tenir higiene de mans i cara després d'usar dissolvents o pigments
L'abocament de pigments en dissolvent es realitza sense esquitxar
No es connecten aparells elèctrics mentre es pinten
No es proven instal·lacions mentre es pinten
En treballs de decapatge hi ha bona ventilació
A l'obrir envasos el personal allunya la cara
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
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EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
Senyal: Matèries corrosives
Senyal: Matèries nocives o irritants
Senyal: Matèries tòxiques

Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
7.1.26

PINTURA EN RECINTES TANCATS

Requereixen permís previ de la propietat.
Abans de començar els treballs es localitzen i comproven les vies d'evacuació i que les conduccions
estan drenades, netes i tallades per discos cecs, i el recinte net.
Se senyalitza la presència de treballadors en l'interior del recinte tancat.
L'equip mínim és de 2 treballadors amb contacte visual entre ambdós.
Si hi ha només una sortida, el nombre de treballadors en l'interior és el menor possible.
Si es tracta d'un recipient metàl·lic es comprova que està posat a terra.
La ventilació forçada garanteix la respiració d'aire net i una temperatura < 30 ºC. Si la temperatura és
major, es treballa en torns curts.
Si se sospita que hi ha gasos tòxics, explosius o no respirables, se suspèn el treball fins que s'asseguri
una atmosfera adequada.
Els equips elèctrics i d'il·luminació són antideflagrants.

Mesures preventives en l'operació:
Abans de pintar en recinte tancat, es localitzen vies d'evacuació
En recinte tancat es senyalitza la presència de treballadors
En recinte tancat hi ha equip de 2 treballadors mín.
En recinte tancat amb 1 sortida, el personal és el menor possible
En recinte tancat metàl·lic connexió de terra
En recinte tancat hi ha ventilació i la temp. és < 30 ºC
En recinte tancat s'atura el treball en presència de gasos tòxics
En recinte tancat amb gasos s'usa il·luminació antideflagrant
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Matèries corrosives
 Senyal: Matèries nocives o irritants
 Senyal: Matèries tòxiques
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Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar

7.2

A les operacions d’obra civil i urbanització

7.3

A la maquinària

A continuació es descriuen les mesures preventives comuns a tota la maquinària.

4.1.1. Recepció de màquines i mitjans auxiliars
Transport fins al lloc de treball
Les màquines i mitjans auxiliars es traslladen fins a l'obra en mitjans de transport autoritzats per al pes i
les dimensions de la seva càrrega, ancorats de manera que al deixar-los anar no es desplacin ni perdin
l'equilibri. El recorregut fins al punt de descàrrega no presenta obstacles ni dificultats (guals, pendents,
inclinació lateral del pis...) que puguin afectar a l'estabilitat del camió i de la seva càrrega.
Càrrega i descàrrega
Durant la càrrega i descàrrega de la maquinària:
·Els conductors i operadors de camions i màquines de suport a la descàrrega romanen en el seu lloc
durant tota la maniobra.
·Es separa i allunya el pas de persones i el trànsit amb tanques i senyals.
·El personal de suport té les eines necessàries per a facilitar el treball.
·S'instal·len escales de mà, bastides o plataformes de descàrrega en altura, per a acostar als
treballadors a la zona de treball i proporcionar-los una superfície de suport i maniobra resistent i
suficientment extensa.
·El camió i la maquinària de suport a la descàrrega estan fermament recolzats en el sòl, lluny de
desnivells o pendents. En altre cas, s'instal·len plataformes, ancoratges o lligams. Tenen activa la seva
senyalització lluminosa i acústica per a la marxa enrere.
Col·locació, muntatge i desmuntatge
Les màquines i mitjans auxiliars se situen sobre un sòl capaç de suportar la pressió màxima que poden
exercir sobre cadascun dels seus suports en les condicions més desfavorables. Si el sòl no la resistís, o
es dubtés d'això, s'instal·la un basament que asseguri que la pressió màxima transmesa al terreny sigui
< 1 kg/cm2 (límit que pot elevar-se o ha de reduir-se si es disposa d'informació geotècnica fiable que ho
indiqui), o una plataforma de desembarcament. El basament per a les màquines i mitjans més senzills i
estàtics, pot consistir en un entramat de taulons, palastres. Per a màquines pesades, mòbils o sotmeses
a accions dinàmiques o de vent, en una llosa de formigó armat calculada a flexió i punxonament.
La maquinària i mitjans auxiliars es munten i desmunten d'acord amb les instruccions del fabricant o
proveïdor, segons projecte de tècnic competent en els casos previstos, a plena llum, per personal
especialitzat i realitzant immediatament les proteccions i senyalitzacions que requereixi cada màquina o
medi auxiliar abans que comencin a funcionar.

Mesures preventives en la maquinària:
No hi ha obstacles en el recorregut de descàrrega de les màquines
Las máquinas se transportan en medios de transporte autorizados
Les màquines es transporten ancorades al seu transport
Personal en el seu lloc i c/recursos durant càrrega de màquines
Camión y máquinas apoyados establemente y con avisadores
Càrrega de màquines amb grua dirigida amb eslingues o cables
Les màquines se situen sobre sòl resistent o a/basament
Les màquines es munten segons instruccions fabricant i de dia

4.1.2. Control de màquines i eines
Bones pràctiques
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La màquina o eina està garantida pel proveïdor i està al dia en el seu calendari de manteniment.
S'usa sempre completa, sense eliminar carcasses ni sistemes de protecció originals. Tots els dispositius
de seguretat estan actius, i està prohibida la seva manipulació o anul·lació fins i tot temporal.
Està en bones condicions, sense trencaments ni cops visibles. Les juntes són estanques i no tenen
reparacions improvisades.
És reparada exclusivament per personal especialitzat.
És utilitzada per persones especialitzades i formades, i idònies per a la tasca, segons el manual
d'instruccions del fabricant.
La màquina o eina està en perfectes condicions d'ús i bon estat de neteja. Sinó, queda immediatament
fora de servei. Qualsevol anomalia en el seu funcionament és comunicada a l'encarregat, amb la parada
immediata.
Abans d'usar aparells d'elevació es revisa l'estat dels carrils per a les grues de torre i la consolidació del
terreny per a les auto-grues.
En la utilització de les grues es prohibeix expressament muntar-se en el ganxo de la grua i grimpar o
lliscar-se per l'estructura de la grua.
Revisió diària
Abans d'iniciar la jornada l'operador ha de realitzar una inspecció de la màquina que contempli els punts
següents:
·Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.).
·Fixació i estat dels elements mòbils (braços, gats, cintes).
·Inexistència de fugides en el circuit hidràulic.
·Nivells d'olis diversos.
·Mandos en servei.
·Protectors i dispositius de seguretat, topalls i fins de carrera.
·Frens dempeus i de mà.
·Embragatge.
Canvis d'eina, avaries i transport
S'estaciona en un emplaçament pla i buidat.
Les peces desmuntades s'evacuen del lloc de treball.
Se segueixen escrupolosament les indicacions del fabricant.
Abans de desconnectar els circuits hidràulics, es redueix la seva pressió.
Si el conductor necessita un ajudant, li explica amb detall què és el que ha de fer i ho observa en tot
moment.
Elements de seguretat
El Coordinador de Seguretat i salut de l'obra comprova que la màquina, depenent de la seva naturalesa,
duu els sistemes de protecció que li corresponen:
- Pòrtic de seguretat que protegeix al conductor tant de la possible caiguda d'objectes com de la bolcada
de la màquina.
- Seient ergonòmic, que protegeix els ronyons del conductor i li subjecta en els girs bruscs de la
màquina. Pot anar proveït d'amortidors que absorbeixin les vibracions.
- Protector tub d'escapi, que ho aïlla i impedeix el contacte amb materials o persones.
- Coberta resistent sobre les parts mòbils, com motors, transmissions, corretges o engranatges.
El motor i el tub d'escapament poden arribar a temperatures molt altes, pel que estan protegits amb
cobertes aïllants i senyalitzades amb l'advertiment "Precaució. Alta temperatura". La coberta del motor ha
de mantenir els seus aïllaments tèrmic i acústic durant tota la vida útil de la màquina: el coordinador de
seguretat i salut de l'obra prohibirà el seu ús sense ells.
- Silenciador amb apagaespurnes i purificador de gasos per a motor d'explosió, obligatori per a treballar
en zones amb el risc d'incendi o explosió.
- Atur de seguretat d'emergència que atura automàticament el motor. Immobilitzador, sistema de
protecció contra maniobres involuntàries i ocupacions no autoritzades.
- Plaques indicadores. Totes els carretons haurien de dur les següents plaques indicadores principals:
·Placa d'identificació. Dades fabricadora.
·Placa d'identificació d'equips amobibles. Dades del fabricant i a més capacitat nominal de càrrega,
pressions hidràuliques de servei cas d'equip accionat hidràulicament, i una nota que posi «Advertiment:
Respecti la capacitat del conjunt carretó-equip».
·Pressió d'inflat de pneumàtics.
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Avisador acústic i senyalització lluminosa per a marxa enrere. Necessari per a anunciar la seva
presència en punts conflictius d'interseccions amb poca visibilitat. La seva potència ha de ser adequada
al nivell sonor de les instal·lacions annexes.
Pintura d'un color que contrasti amb el mitjà que els envolta.
Compartiment de la bateria tal que redueixi al mínim la possibilitat de projecció de l'electròlit sobre
l'operador, fins i tot en cas de bolcar-se la màquina i que no permeti l'acumulació de vapors en els llocs
ocupats pels operadors.
Bateria que es pot desconnectar per mitjà d'un dispositiu de fàcil accés.
Treball amb poc espai de maniobra i altres dificultats
Mentre la màquina treballa amb poc espai de maniobra en un pla elevat al costat de desnivells d'altura
major que un terç del diàmetre exterior de la menor de les seves rodes, o sobre una superfície inclinada:
· S'interromp el tall si la pluja, la neu o les gelades afebleixen el terreny o ho fan lliscant.
·Es prohibeix el pas pel pla inferior al de maniobra de la màquina, en la seva vertical, mitjançant tanques
portàtils i senyals.
·Mentre la màquina treballa entre o sota obstacles que queden a l'abast d'ella o de la seva eina, tals que
poden envair la cabina, desestabilitzar la càrrega o bolcar la màquina, l'operador fixa finals de carrera per
a l'eina o per a la màquina que impedeixin que arribi a els obstacles i instal·la topalls o senyals que li
indiquin a primera vista la silueta màxima que pot ocupar la càrrega sense topar amb els obstacles.

Mesures preventives en la maquinària:
Les màquines i eines estan netes, en bon ús i tenen manteniment
Els elements mòbils estan protegits amb una carcassa
Màquines i eines s'usen per a la fi prevista
Operador inspecciona màquines i eines abans d'arrencar
Sólo maneja máquinas y herramientas el personal capacitado
No hi ha personal darrere de les màquines o hi ha vigilant
El personal treballa alçat i de cara a la màquina
L'operador coneix la posició del personal. Es fa simulació

4.1.3. Ús de màquines automòbils
Característiques específiques de la màquina
Cabina antibolcada i cinturó de seguretat que protegeix també contra la caiguda o esfondrada de terres i
materials, contra la inhalació de pols, contra el soroll i contra l'estrès tèrmic o insolació a l'estiu. Té
extintor d'incendis i farmaciola de primers auxilis.
Seient anatòmic per a pal·liar lesions d'esquena del conductor i el cansament físic del mateix.
Llums i botzina de reculada.
Controls i comandaments perfectament accessibles, situats en la zona de màxima acció; el seu
moviment es correspondrà amb els estereotips usuals.
Operador
Puja i baixa de la màquina usant els esglaons i agafadors, mirant a la màquina, agafat amb ambdues
mans.
Mai abandona la màquina amb el motor en marxa i sense engranar la marxa contrària al sentit del
pendent.
S'informa cada dia sobre els treballs realitzats que poguessin constituir risc, com rases obertes o esteses
de cables. Coneix les dimensions de la màquina circulant i treballant, així com les de les zones d'altura
limitada o estretes.
Activa el fre de mà abans d'iniciar la càrrega i descàrrega.
Abans d'arrencar
Arrencar el motor una vegada assegut en el lloc de l'operador.
Ajustar-se el cinturó de seguretat i el seient.
Comprovar que les llums indicadores funcionen correctament.
Assegurar-se que no hi ha ningú treballant en la màquina, sota o prop de la mateixa.
Zona de treball dificultosa
Si la màquina treballa en elevació, en pendent o entre obstacles, s'apliquen mesures addicionals
de seguretat, com l'assistència per un especialista que li ajuda a maniobrar, topalls i finals de
carrera, etc.
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La zona d'evolució de la màquina es marca amb balises quan l'espai de maniobra és molt reduït
o limitat per obstacles.
La zona de treball de la màquina es rega per a reduir l'emissió de pols, o s'utilitzen mascaretes
de filtre mecànic antipols recanviable, treballant sempre que és possible d'esquena al vent,
perquè la pols no impedeixi la visibilitat.
Canvi d'eina o equip
Es tria un emplaçament pla i bé buidat, es retiren les peces desmuntades del lloc de treball, se segueixen
les indicacions del constructor, es redueix la pressió dels circuits hidràulics abans de desconnectar-los i
s'explica a l'ajudant el que ha de fer i observar-li sovint.
Desplaçaments
Per vies públiques, només si es conta amb les autoritzacions necessàries.
Sempre amb perfecta visibilitat en el sentit de marxa. La càrrega en la cullera, pala o cisterna no la
dificulta ni la redueix. Per a circular cap a enrere, si no hi ha visibilitat suficient, un senyalista dirigeix les
maniobres. Sempre amb la cullera, braç o eina plegada i recolzada en la pròpia màquina.
Només pels camins o pistes previstos, el pendent de les quals ha estat admesa per a la màquina pel cap
d'obra en sec i en mullat.. Només a la velocitat màxima admesa per a la màquina en aquesta obra o
inferior.
S'eviten moviments laterals i balanceigs.
En desplaçaments llargs es col·loquen els puntales de subjecció dels components giratoris o mòbils de la
màquina.
Es guarden distàncies a les rases, talusos i tot accident del terreny que suposi un risc.
Al circular al costat d'una línia elèctrica, tenir en compte que les distàncies de seguretat poden modificarse per l'existència de sots i altres irregularitats.
Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment de la màquina, o de forma desordenada i
sense lligar.

Mesures preventives en la maquinària:
La zona de maniobra de les màquines està marcada amb balises
Hay protecciones adicionales si máquina se mueve en pendiente
L'operador de la màquina coneix obstacles i límits altura
Es puja a la màquina per esglaons i agafadors prevists
Se sube a la máquina mirándola, sujeto con ambas manos
La màquina s'abandona amb motor apagat i marxa ficada
Canvi d'eines/equip en pla, s/pressió en circuits
Fre activat per a càrrega i descàrrega

4.1.4. Control del soroll de màquines i eines
Les tasques sorolloses es realitzen preferentment en horari diferent del dels altres treballadors.
Es redueix el soroll millorant l'aïllament acústic de la màquina causant o substituint-la per altra menys
sorollosa.
S'aïlla la font del soroll mitjançant pantalles de gran massa i poca elasticitat, el més tancades que sigui
possible.

Mesures preventives en la maquinària:
Les màquines i eines tenen aïllament acústic
Les màquines i eines tenen pantalles per a aïllar soroll
Si hay máquinas que producen mucho ruido, se opera con ellas a hora distinta a la de los demás
trabajadores
Personal de màquines i eines usa EPIs contra soroll

4.1.5. Preparació de l'operador de maquinària
L'operador no pren begudes alcohòliques abans i durant el treball, ni medicaments sense prescripció
facultativa, especialment tranquilitzants. Si li prescriuen l'ús de tranquilitzants, psicòtrops, o productes
que provoquin somnolència, informarà al metge de les característiques del seu treball i sol·licitarà la
baixa en cas d'incompatibilitat.
Pàg. 48
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No fa carreres, ni bromes als altres conductors: únicament està atent al treball.
No perd de vista a qui li guia, quan això és necessari, no deixa que uns altres toquin els comandaments i
encén els fars al final del dia per a veure i ser vist.

Mesures preventives en la maquinària:
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador

de màquines no beu alcohol abans i durant treball
de máquinas no toma medicamentos sin prescripción facultativa
de màquines no fa carreres ni bromes
de màquines atent al treball
de màquines atent al que el guia
de màquines no cedeix els comandaments a algú altre
de màquines encén fars si està fosc

4.1.6. Manteniment de les màquines
Operacions de manteniment
El fabricant o importador subministra amb la màquina un manual i un llibre registre i l'usuari subministra a
l'obra les instruccions per a tots els relacionats amb la seva seguretat.
La màquina i els seus accessoris es revisen cada sis mesos com a mínim, després d'una aturada
important (3 mesos) i cada vegada que hagi estat desmuntada, per l'empresa conservadora o per
personal del propietari o usuari de la grua, si s'ha demostrat davant l'organisme territorial competent de
l'Administració pública que compleix les condicions exigides per als conservadors.
Es col·loca la màquina en terreny pla i es bloquegen les rodes o les cadenes, s'evita romandre entre les
rodes o sobre les cadenes, sota la cullera o el braç, s'evita col·locar mai una peça metàl·lica damunt dels
borns de la bateria o utilitzar encenedor o llumins per a veure dintre del motor.
Si la màquina té braç, cullera, pala o fulla, es col·loca aquesta recolzada en el sòl. Si s'ha de mantenir
aixecada s'immobilitza prèviament.
Es revisen periòdicament tots els punts d'escapi del motor, amb la finalitat d'assegurar que el conductor
no rep en la cabina gasos procedents de la combustió.
Es revisen els frens quan s'hagi treballat en llocs entollats.
Tots saben utilitzar els extintors.
Es desconnecta la xarxa o la bateria per a impedir una arrencada sobtada de la màquina.
No es col·loca mai una peça metàl·lica damunt dels borns de la bateria.
S'usa un mesurador de càrrega per a verificar la bateria.
No s'utilitza mai un encenedor o llumins per a veure dintre del motor.
No es fuma mentre es manipula la bateria o s'abasteix de combustible
Després de cada reparació o reforma es comprova l'esforç a realitzar sobre els comandaments, volants,
palanques, i les seves possibles reculades.
No es realitzen reparacions o operacions de manteniment amb la màquina en funcionament.
Els canvis d'oli del motor i de sistema hidràulic es fan amb el motor fred
Es conserva la màquina en bon estat de neteja.
En cas d'avaria
Col·locar els senyals adequats indicant l'avaria de la màquina.
Si es para el motor, parar immediatament la màquina, ja que es corre el risc de quedar-se sense frens ni
adreça.
Rellegir el manual del constructor.
No quedar-se entre les rodes o sobre les cadenes, sota la cullera o el braç.
No fer-se remolcar per a posar el motor en marxa. No servir-se mai de l'eina de la màquina per a aixecarla del terra.
Per a canviar un pneumàtic, col·locar una base ferma per a pujar la màquina. Per a canviar un roda,
col·locar els estabilitzadors.
Utilitzar una caixa d'inflat quan la roda no està sobre la màquina.
Quan s'estigui inflant un roda, no romandre enfront de la mateixa sinó en el lateral.
No tallar ni soldar damunt d'una llanda amb el pneumàtic inflat.

Mesures preventives en la maquinària:
Mantenimiento de máquinas es en llano y con ruedas bloqueadas
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Mantenimiento de máquinas se hace con el brazo, cuchara o pala en el suelo
Manteniment de màquines amb xarxa o bateria desconnectada
Manteniment de màquines sense personal sota rodes o braç
Manteniment de màquines sense col·locar metall sobre bateria
Manteniment de màquines no encenedor o llumins per a veure motor
Manteniment de màquines: se sap extintors

4.1.7. Transport de màquines
Per a transportar la màquina, s'estaciona el remolc en zona plana, es comprova que la longitud de
remolc és l'adequada i que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina, es baixa la pala,
fulla o cullera quan la màquina està sobre el remolc o es desmunta si no cap, i se subjecten fortament les
rodes a la plataforma.

Mesures preventives en la maquinària:
El transport de maquinària és amb remolc de longitud adequada
Les rampes d'accés al transport de maquinària poden suportar el pes
El remolc de transport de maquinària s'estaciona en pla
La maquinària es transporta amb la pala o cullera baixada
Es desmunta la cullera si no cap en el transport
Transporte de maquinaria con ruedas, se sujetan a plataforma

4.1.8. Control elèctric en maquinària i eines
La presa de corrent es fa amb una mànega elèctrica antihumitat amb conductor per a presa de terra i
està protegida per un interruptor diferencial. Si està enterrada, el seu recorregut està senyalitzat.
L'interruptor d'engegada està situat en l'exterior de la màquina, accessible sense obrir portells ni
carcasses, protegit d'aigua i pols.
La màquina es desconnecta amb l'interruptor i separant la clavilla de la presa, no llençant de la mànega.
Es comprova l'eficàcia de la posada a terra de la carcassa i parts metàl·liques.

Mesures preventives en la maquinària:
La presa de corrent es fa mitjançant una mànega elèctrica antihumitat
El subministrament elèctric està protegit amb diferencials
Els interruptors estan a l'exterior i protegits d'aigua i pols
Els cables elèctrics són aeris o soterrats (senyalitzats)
Hi ha connexió de terra de la carcassa i parts metàl·liques de les màquines
Mantenimiento de máquinas o herramientas es con desconexión del interruptor

4.1.9. Estacionament de màquines
El lloc d'estacionament de la màquina està previst, és sensiblement pla i és suficientment resistent.
L'operador no allibera els frens sense haver instal·lat els tacs d'immobilització en les rodes, tanca bé la
màquina, lleva les claus i l'assegura contra utilitzacions no autoritzades.
Les màquines i eines s'estacionen en posició de repòs, de manera que no puguin caure, ni arrencar,
especialment les quals queden amb circuits a pressió. Les elèctriques queden desconnectades de la
xarxa, o amb l'interruptor general obert i protegit amb clau.

Mesures preventives en la maquinària:
Les màquines s'estacionen en lloc previst i estable
L'operador no abandona la màquina amb motor en marxa
Les màquines s'estacionen en rampa frenades i calçades
Les màquines s'estacionen tancades i segures
Les màquines s'estacionen estables i sense energia
A continuació es descriuen les mesures preventives particulars de cadascuna de les màquines que
existeixen en l'obra. A més, cal considerar les mesures preventives comunes que acabem de ressenyar.
Pàg. 50
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Carretó elevador

A més dels elements de seguretat generals de les màquines, el carretó porta una placa portaforques que
amplia la superfície de suport de les càrregues impedint que puguin caure sobre el conductor.
Treballant en els locals tancats o amb poca ventilacio s’utilitzen carretons elèctrics o amb depurador de
gasos.
Els terres són llisos i resistents i, si és necessari, antilliscants.
Quan les rampes superen el 10%, s’instal·len rètols de senyalització.
Els passadissos de circulació en sentit únic tenen amplada > la del vehicle + 1 m o a la de la càrrega +
1m. En els de doble sentit l’amplada > doble de l’amplada dels vehicles o càrregues + 1,4 .
Les portes tenen una amplada = la dels passadissos i una altura > al més gran del carretó o càrrega +
0,5 m.
Les portes batents són de material transparent o tenen zones obertes que permeten bona visibilitat.
Les portes per al pas de persones i carretons són diferents.
La càrrega es trasllada el més a prop del terra (uns 15 cm).
Mentre el carretó es mou no s’efectuen moviments d’elevació o baixada de la càrrega.
Es disminueix la velocitt a les cruïlles i llocs de poca visibilitat.
Es circula pels passadissos indicats, no per altres zones sense avisar prèviament i extremar les
precaucions.
No s’avança a altres vehicles.
No es transporten càrregues que no estiguin preparades correctament.
No es gira en un pendent ni es creua transversalment.
El conductor no surt fora del contorn del carretó.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
El carretó té pòrtic i totes les mesures de seguretat
El carretó té plaques d'identificació
El carretó té avisador acústic i lluminós de marxa enrere
El carretó és de color cridaner
El carretó té la bateria amb electròlit estanc
El carretó té una bateria fàcil de desconnectar
En local poc ventilat s'utilitza carretó elèctric o depuragasos
En local amb risc explosió s'usa carretó amb apagaguspires
El carretó treballa en sòl llis, resistent i antilliscant
El carretó descendeix de cara en pendent petit; enrere en pendent gran
El carretó té passadís de circulació adequat (ample per cada sentit + 1,4 m)
El carretó creua portes, la seva amplada=passadís; alt + 0,5 m
Si el carretó creua portes batents, aquestes són transparents
El carretó passa per portes diferents que les de personal
El carretó amb deficiències: s'atura, s'assenyala com fora d'ús i es dóna avís
El carretó transporta càrregues, no passatgers
El carretó duu la seva càrrega prop del sòl
El carretó es deté per a elevar o baixar càrrega
L'operador del carretó mira cap a on avança
El carretó va a menor velocitat en cruïlles i poca visibilitat
El carretó circula per passadissos marcats a aquest efecte
El carretó no avança a altres vehicles
El carretó no fa aturades ni viratges bruscs
El carretó només duu càrregues ben preparades i < càrrega màxima
El carretó redueix velocitat si el sòl és lliscant
El carretó no gira en pendent ni la creua transversalment
Si el carretó no té visibilitat per davant, va marxa enrere
El carretó no passa sobre objectes
L'operador del carretó no surt fora del contorn
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Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
Risc: Contacte o ingestió de substàncies perilloses
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Matèries corrosives
 Senyal: Matèries nocives o irritants
 Senyal: Matèries tòxiques
Risc: Emanació o inhalació de gasos
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Protecció obligatòria de les vies respiratorias
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
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EPI: Roba amb protecció electrostàtica
EPI: Guants contra riscos elèctrics
EPI: Calçat de protecció elèctrica
Senyal: Risc elèctric

Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Vibracions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra riscos de vibracions

4.1.11.

Grueta

La grueta s'ancora al forjat mitjançant tres brides passants per a cada suport, que travessen el forjat
abraçant les biguetes (o nervis dels forjats reticulars), o mitjançant tres perns passants per cada suport;
roscats a plaques d'acer, pel repartiment de càrregues a la cara interior del forjat.
Els suports de la grueta tenen barres laterals d'ajuda a la realització de maniobres.
La grueta té un dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent.
El ganxo té balda de seguretat.
Els llaços dels cables per a hissat es formen amb tres brides i guardacaps o mitjançant una beina
soldada i guardacaps.
Sempre es pot llegir en caràcters grans la càrrega màxima autoritzada per a hissar, que coincidirà amb la
marcada pel fabricant de la grueta.
S'acota la zona de càrrega de planta en un radi de 2 m en previsió de despreniments. Ningú resta en
aquella zona durant la maniobra. S'instal·la un senyal de "perill, caiguda d'objectes".
Es prohibeix hissar o desplaçar càrregues mitjançant estirades esbiaixades.
Si no hi ha barana, s'instal·la una argolla o cable de seguretat per a ancorar la fiador del cinturó de
seguretat de l'operari encarregat. Es prohibeix ancorar els fiadors a la grueta.
La grueta que incompleixi alguna d'aquestes condicions queda immeditament fora de servei.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La grueta té l'ancoratge al forjat mitjançant 3 brides
La grueta té barres laterals d'ajuda
La grueta té limitador de recorregut de la càrrega ascendent
El ganxo de la grueta té balda
La grueta té la carcassa protectora tancada
La grueta té cable d'hissat amb 3 brides i guardacaps
La grueta té indicació de càrrega màxima
Les zones de càrrega de la grueta estan buides de personal
L'hissat de càrrega de la grueta és suau i vigilat per l'operador
L'operador de la grueta està ancorat a element segur de l'obra
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
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 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric

4.1.12.

Grua mòbil automotriu

Grua automotriu
El lloc d'estació de la grua està definit.
El Coordinador de Seguretat i salut comprova el suport dels estabilitzadors abans que la grua entri en
servei.
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en
servei del braç.
El gruista té sempre la càrrega penjada a la vista. Si no fos possible, les maniobres estaran
expressament dirigides per un senyalista.
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Es prohibeix utilitzar la grua automotriu per a arrosegar la càrrega.
Treballant en vies urbanes, es tanca l'entorn de la grua en estació a la major distància possible i
s'instal·len senyals, balisament i direcció obligatòria.
Grua mòbil
Es coneix o calcula el pes de la càrrega abans d'hissar-la.
S'estenen i utilitzen els suports telescòpics de la grua, encara que la càrrega i el tipus de grua facin
pensar que no és necessari.
Els suports s'instal·len sobre taulons de repartiment si el terreny ofereix dubtes en quant a la seva
resistència.
Si falta espai per a l'ús dels telescòpics, es pot hissar la càrrega sense ells si es coneix i accepta el pes a
l'hissar, i el subuministrador de la màquina garantitza la seva estabilitat per a aquest pes i per als angles
de treball de la seva ploma.
No es desplaça la càrrega per sobre del personal, o s'usa un senyal acústic que adverteixi dels seus
moviments, per a què el personal es pugui protegir.
La càrrega es desplaça evitant oscil·lacions pendulars.
La grua està frenada, té les rodes falcades i els estabilitzadors disposats abans d'operar.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La grua automotriu té al dia el llibre de manteniment
La grua té un remolc per a les càrregues
La grua està en lloc pla i resistent
La grua està amb gats estabilitzadors recolzats abans de la maniobra
La grua hissa càrregues < màxima admesa pel fabricant
La grua té ganxo amb balda de seguretat
La grua s'usa només per a hissar, no per a arrossegar la càrrega
La càrrega de la grua està lliure de vents o subjeccions per al seu hissat
La maniobra de la grua està guiada per un especialista
El gruísta té la càrrega sempre a la vista o el dirigeix un senyalador
L'àrea de maniobra de la grua està lliure de personal en un radi de 5 m
L'àrea de maniobra de la grua en via urbana es tanca i senyalitza per a vehicles
La grua té la càrrega enganxada i guiada per 2 punts
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
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Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric

4.1.13.

Elements auxiliars per a càrrega i transport: cordes, eslingues, cables

Cables o cadenes d'hissat
S'enganxen a les anelles de suspensió previstes pel fabricant. Si no existeixen, es lliguen a la pròpia
peça en punts resistents. Si és llarga, aquesta lliga es fa prop dels extrems.
Porten a l'extrem un ganxo amb fiador antidesenganxada.
Es pot lligar la peça amb un llaç enganxant el cable sobre si mateix després de passar-lo per un punt de
suport fiable, que no permeti el seu desplaçament imprevist. No s'admeten nusos per a lligar la peça.
Les cordes, cables, cadenes i resta d'elements d'amarrada es revisen periòdicament.
Cordes
Tota corda que es torna al magatzem després de concloure un treball, és examinada en tota la seva
longitud, desfent els possibles nusos i rentant-ne les taques. Un cop seca, es busquen els possibles
deterioraments: talls, falcaments, atac per àcids, etc. Es guarden en un lloc ombrívol, sec i ben airejat
procurant evitar el contacte directe amb el terra. A les cordes de fibra sintètica, evitar inútils exposicions a
la llum i el contacte amb greixos, àcids o productes corrosius. En el magatzem la temperatura ha de ser
inferior als 60ºC.
Les cordes que han de suportar càrregues treballant a tracció, no tenen cap nus.
Les cordes es protegeixen contra l'abrasió, evitant tot contacte amb angles vius i utilitzant un guardacaps
en els anells de les eslingues.
Eslingues
S'usen eslingues perfectament identificades: material amb el que estan construïdes i càrrega màxima
d'utilització (CMU).
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Les eslingues s'utilitzen i emmagatzemen segons les indicacions donades per a les cordes.
No s'utilitza una eslinga que tingui algun deteriorament a la seva banda, les seves costures o en els
anells o traus, ni amb talls a les seves vores.
Si una eslinga s'embruta o impregna de qualsevol producte, es renta de seguida amb aigua freda i no
s'asseca ni emmagatzema al sol o prop d'alguna font de calor intens. Els atacs químics són detectables,
perquè les fibres de la superfície de la banda tèxtil es deixen anar per simple fregament.
La seva resistència pot disminuir pel desgast, pels nusos o coques (fins un 50%), per les soldadures dels
anells terminals o traus (fins un 20%) i pels subjectacables, fins i tot en ús i nombre correctes (fins un
20%).
Disposició correcta dels ramals de l'eslinga: les soldadures o les zones unides amb subjectacables mai
es col·loquen sobre el ganxo de l'equip elevador, ni sobre les arestes, les unions o entroncaments han
de quedar a les zones lliures, treballant únicament a tracció, no es creuen els cables de dos ramals
d'eslingues diferents, per a què un no comprimeixi a l'altre.
L'angle que formen entre si els ramlas d'una eslinga fa que disminueixi la resistència. Si l'angle dels
ramals sobrepassa els 90º s'utilitzen eslingues més llargues o eixos transversals coneguts com a pòrtics.
Coeficient pels que s'ha de dividir la resistència de l'eslinga, en funció de l'angle que formen els seus
ramals entre si, quan està situada l'eslinga en posició de treball:
Angle format pels ramals
0º
45º
60º
90º
120º
Coeficient a prendre
1
1,08
1,15
1,41
2
Quan la càrregqa és suportada per una eslinga de 4 ramals, l'angle es medeix entre ramals oposats en
diagonal i calcular la resistència de l'eslinga partint del supòsit que el pes total és sustentat per:
·
Dos ramals si la càrrega és rígida.
·
Tres ramals si la càrrega és flexible.
Cables
Es mantenen lubricats o no, seguint les instruccions del fabricant.
Els cables s'uneixen amb guardacaps i mordasses subjecta-cables (conegudes també per
estrenyecables del diàmetre corresponent (resistència =80% de la del cables), no amb nusos..
Els cables es col·loquen de forma que el centre de gravetat de la peça a elevar quedi centrat respecte
del centre de suspensió.
Els cables tenen un ganxo amb fiador antidesenganxament a l'extrem.
No s'admeten els nusos com a mitjà de fixació del cable.
Els cables s'enganxen a les anelles de suspensió previstes pel fabricant, o, si no les tingués, a barres de
la major secció possible, mitjançant un llaç format enganxant el cable sobre si mateix després de passarlo per un punt de suport fiable, que no li permeti un desplaçament imprevist.
Les peces llargues, com bigues o biguetes s'amarren en dos punts.
Després de la posada en servei d'un cable nou s'examinen curosament les fixacions dels seus extrems,
verificant que la posició del cable en el dispositiu de fixació és correcta i que aquest està ben col·locat
sobre l'aparell, especialment si porta accessoris de cargol.
Tots els cables han de ser examinats visualment tots els dies per a detectar deformacions i alteracions.
Es realitza una inspecció després d'un accident, de cada posada en servei i de cada desmuntatge seguit
d'un nou muntatge.
Les grues mòbils i les grues de torre necessiten un mínim d'una revisió per setmana.
El Coordinador dictamina quan és necessari fer un examen intern d'un cable, especialment dels gruixuts,
que ha de ser efectuat per persona competent, per a comprovar la lubrificació interna, la corrosió. la
identació dels filferros per pressió o desgast i la presència de fils trencats.
Es comproven les fixacions de cable mitjançant grapes: trencament de filferros del costat de la grapa,
fisures en el material d'aquesta i lliscament del cable amb relació a la grapa.
Si hi ha trencaments de filferros, el cable s'escurça i es fixa altra vegada. Si hi ha lliscament del cable i
afluixament dels cargols, s'apreta la connexió.
Es rebutgen i remplacen si a) es trenca el cordó o el 20% dels filferros en una longitud = 2 x pas de cable
b) s'observa una reducció localitzada de diàmetre (10%), c) si hi ha nusos o coques o d) sempre que hi
hagi dubtes del seu bon estat.
Cadenes
La càrrega màxima de treball d'una cadena no ha d'excedir de 1/5 de la seva càrrega de trencament
efectiva.
Es rebutgen les cadenes que se'ls hagi reduït el diàmetre > 5% per desgast o si tenen una baula
doblegat, aixafat, estirat o obert.

2017039

Pàg. 57/134

S'uneixen amb anells i ganxos en els seus extrems, amb una argolla d'unió desmuntable o amb baules
amb maneguets roscats o una argolla. No es pot substituir una baula per una lligada amb fil d'acer o per
un anell construït o manipulat a la pròpia obra.
La cadena no es col·loca sobre la punta del ganxo o sobre el seu coll.
En temps fred la cadena es torna fràgil, pel que un topada o esforç brusc la pot trencar.
Ganxos d'elevació
Els ganxos han estat estudiats exhaustivament i la seva construcció obeeix a normes molt severes. Per
això la seva forma està perfectament definida per normes, són sempre d'acer, tèrmicament tractat i
exempt per complet de tensions internes. No s'usen ganxos improvisats o construïts en obra, ni es
modifiquen, escalfen o deformen els adquirits.
Només s'usen ganxos proveïts del dispositiu de seguretat contra desenganxades accidentals.
Es rebutgen els ganxos deformats, oberts o modificats.
A l'enganxar la càrrega, es vigila que els esforços siguin suportats per l'assentament del ganxo i mai pel
pic, que el dispositiu de seguretat funcioni bé i que cap força externa tendeixi a deformar l'obertura del
ganxo.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
Les cordes que suporten càrregues no tenen nusos
Els ganxos tenen fiador
Les eslingues no tenen desgast, nusos, soldadures d'anells
Les cordes s'emmagatzemen inspeccionades i netes
Les cordes no freguen amb arestes o abrasius
Les eslingues s'emmagatzemen inspeccionades i netes
Les eslingues tèxtils no tenen talls, abrasió en vores ni danys en traus
Les eslingues no han estat atacades químicament
Els cables es desenrotllen amb precaució
Els cables es tallen evitant desfilat i descablejat
Els cables s'uneixen amb subjetacables i guardacaps
Els cables no tenen filferros trencats, desgastos, corrosió o deformació
Les cadenes s'uneixen amb anells, ganxos o argolles
Les cadenes sota càrrega queden rectes i estirades sense nusos
Les cadenes no freguen ni arrosseguen, i estan greixades
Els ganxos no es deformen ni s'escalfen. Si està doblegat es destrueix
Els ganxos tenen el suport de la càrrega per l'assentament i no pel pic
El dispositiu antidesenganxament està en bon estat
Els ganxos s'usen sense que hi hagi forces externes que els deformin
En ramals d'eslingues no hi ha soldadures ni encreuaments de cables d'eslingues diferents
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
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Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar

4.1.14.

Muntacàrregues

La plataforma està envoltada per una barana amb els buits tancats amb malla electrosoldada.
Les plataformes i els llocs de desembarcament estan il·luminats amb energia elèctrica.
Hi ha una porta a cada parada que acciona un sistema elèctric o manual que desconnecta el
muntacàrregues a l’obrir-ne’n alguna.
Hi ha una visera protegida de taulons (o similar)a l’accés a la plataforma del muntacàrregues.
Hi ha passarel·les sòlides d’unió per al desembarcament a cada planta, amb baranes laterals sòlides de
90 cm d’altura formades per passamans, llistons intermedis i sòcol.
Hi ha senyals de perill al costat dels accessos a cada planta.
Hi ha un rètol visible: “Càrrega màxima…”. Mai es supera aquesta càrrega.
Inspeccionar que no hi hagi obstacles en el recorregut de la gàbia.
Comprovar diàriament que tots els dispositius de seguretat funcionen correctamenti que realitza les
parades programades tant de pujada com de baixada.
Es revisen els cables, frens, dispositius elèctrics i portes, per personal qualificat, i es deixa constància en
una fitxa de manteniment.
S’escombra la plataforma diàriament per a eliminar deixalles capaces d’originar incidències.
Si la gàbia es posés accidentalment a terra o en algun obstacle, comprovar abans de posar en marxa que
el cable no ha sortit del tambor i està perfectament enrotllat.
Es prohibeix utilitzar-lo per a transportar persones. Un rètol al costat dels accessos ho indica.
Es prohibeix modificar l’equip en obra.
El material a elevar es carrega uniformememtn repartit de forma que no hi hagi caigudes durant el
recorregut.
Quan estan fora de servei temporalment, s’instal·la un rètol: “Fora de servei per avaria. No connectar”.
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Mesures preventives particulars en la maquinària:
La base de suport del muntacàrregues és resistent
La càrrega es reparteix uniformement sobre la base de suport
L'estructura del muntacàrregues és resistent
L'estructura del muntacàrregues està esbiaixada a l'obra
El sistema de lliscament del muntacàrregues està unit a estructura
El sistema de lliscament del muntacàrregues assegura l'estabilitat de la plataforma
Les guies del muntacàrregues són paral·leles
El fre motor del muntacàrregues està comprovat i ajustat
L'equip motor muntacàrregues té protegides les seves parts mòbils
Els cables del muntacàrregues s'ajusten a normativa
El muntacàrregues té limitadors de velocitat fins i tot sense corrent
El muntacàrregues té finals de carrera
El selector d'aturades del muntacàrregues està fora de plataforma
El muntacàrregues té botó emergència en quadre de comandaments
La plataforma muntacàrregues és resistent i amb parets laterals
Les portes del muntacàrregues han de tancar-se per al seu funcionament
La cabina del muntacàrregues té paracaigudes
La cabina del muntacàrregues té salvavides inferior
El muntacàrregues té restringit l'accés a força d'estructura
L'accés des de l'obra al muntacàrregues està sota teulat
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista

Pàg. 60

2017039

SUACS

SERVEIS
D'URBANISME,
ARQUITECTURA I
CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLES

Albert Sos Vila
arquitecte tècnic
Pau Clarís 13-15
08242 Manresa
Tel. 630.916.849
sos@suacs.cat

Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric

4.1.15.

Formigonera

No té parts sortints que puguin ferir o colpejar als operaris. Les canaletes de sortida, escales, parafangs,
etc., porten pintura anticorrosiva perquè no es trenquin amb el temps.
La part posterior (cisterna, tremuja, canaletes, etc.) està pintada amb franges blanques i negres de
pintura reflectora.
La tremuja de càrrega té al menys, 900 x 800 mm.
L’escala d’accés a la tremuja és de material sòlid i antilliscant. La seva part inferior abatible té un fiador
per evitar balancejos, que es fixa a la pròpia escala quan està plegada i al camió quan està desplegada.
Té una plataforma superior amb un cèrcol de seguretat a 90 cm d’altura, les seves dimensions
aproximades són 400 x 500 mm i és de material consistent, de reixeta amb secció lliure màxima de 50
mm de costat. L’escala només s’utilitza per a conservació, neteja i inspecció, per un sol operari col·locant
els fiadors tant abans de pujar com després de recollida la seva part abatible, i només amb el vehicle
aturat.
El vehicle té:
- Farmaciola de primers auxilis.
- Extintor d’incendis de neu carbònica o components halogenats amb una capacitat mínima de 5
kg.
- Eines essencials per a reparacions en carretera, làmpades de recanvi, llums intermitents,
reflectors, etcètera.
- Frens hidràulics amb doble circuit independent tant per a l’eix posterior com al davanter.
- Els elements de pujada i baixada antilliscants.
- Sistema de ventilació i calefacció en el lloc de conducció.
- Dispositius de senyalització que marca el codi de circulació.
- Sistemes d’alarmes per a pneumàtics amb poc aire. Senyal de marxa enrera audible per altres
camions.
- Cabina amb resistència i instal·lació tals que protegeixen al conductor contra la caiguda
d’objectes. Té seient fixe per al conductor i per als passatgers autoritzats per a viatjar-hi.
- Seients que absorbeixen en mesura suficient les vibracions, amb respatller i recolzament per als
peus.
Es prohibeix pujar a la cisterna de la formigonera fins i tot aturada. Qualsevol reparació o comprovació es
fa amb elements auxiliars tals com bastides, etcètera.
Per a desplegar la canaleta del formigó s’han de treure els cargols de bloqueig; un cop en posició de
descàrrega es treu la cadena de seguretat i es gira agafant-la de l’extrem fins a la posició desplegada.
S’evita posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament. L’operari no es
col·loca a la trajectòria de gir. Les canaletes auxiliars van subjectes al bastidor del camió amb cadenes
amb tancament i fiador de tancament.
Durant el desplaçament del camió ningú va dret o assegut a fora de la cabina, passa d’un vehicle a un
altre, aplica falques a les rodes, o porta braços o cames penjant de l’exterior.
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Mesures preventives particulars en la maquinària:
La formigonera no té parts sortints
La tremuja de la formigonera és de dimensions adequades
La formigonera té escala d'accés a tremuja
La formigonera té plataforma al costat de tremuja
L'escala d'accés a la tremuja s'usa amb vehicle aturat i amb assegurances
El personal no puja a la cisterna de la formigonera
Es prenen precaucions amb el canaló de la formigonera
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Dermatitis
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra productes químics i biològics
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos

4.1.16.

Talladora de material ceràmic

Només es treballa en via humida.
Té aspiradora de pols i proteccions contra la projecció de partícules.
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La posició dels interruptors d’accionament evita que els operaris passin el braç al costat del disc.
Es comprova el bon estat del disc abans de començar el treballi es substitueix si estigués desgastat o
esquerdat.
La peça a tallar no pressiona frontalment contra el disc per a no bloquejar-lo, ni lateralment per a no
trencar-lo.
No s’utilitza per a tallar materials diferents dels indicats ni per a operacions inadequades, com afilar estris
o d’altres.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La talladora de ceràmica té les revisions al dia
La talladora de ceràmica no funciona sense carcassa protectora
La talladora de ceràmica té les parts mòbils protegides
La talladora de ceràmica té aspirador de pols
La talladora de ceràmica té l'interruptor lluny del disc
La talladora ceràm. s'usa en zona protegida
La talladora ceràm. es revisa abans d'iniciar treballs
La talladora ceràm. té el disc de tall en bon ús
L'operador no pressiona contra el disc la peça a tallar
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Contactes elèctrics
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Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Pols ambiental
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra la pols

4.1.17.

Maquinària auxiliar de la fusta

La polidora té el manillar revestit de material aïllant de l’electricitat.
La polidora té cèrcol de protecció antiatrapaments per contacte amb paper de vidre o els raspalls.
Les operacions de manteniment i substitució de papers de vidre es fan amb la màquina desendollada de
la xarxa elèctrica.
Es comprova la solidesa de la fixació de les fulles i broques.
S’inspecciona l’estat del cable d’alimentació del motor elèctrici es situa de manera que no pugui ser
atrapat pel regle durant la seva maniobra.
Es prenen precaucions contra el sorollles projeccions i el trencament del disc o a la banda de la serra.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La maquinària de fusta té carcassa, pantalla, interruptor estanc i presa de terra
La maquinària de fusta té el cable i connexions aïllats
La maq. auxiliar de la fusta té operador quan està en marxa
El personal té guants i maneguins contra risc mecànic
La maq. aux. fusta té pantalla i filtre en serrat i raspallat
La maq. auxiliar de la fusta s'atura si hi ha personal aprop
La maq. auxiliar de la fusta es revisa abans d'arrencar
La maq. auxiliar de la fusta es neteja abans d'arrencar
La maq. auxiliar de la fusta té broques i fulles ben fixes
La maq. auxiliar de la fusta manté les seves revisions al dia
La maq. auxiliar de la fusta té l'escapament aïllat i senyalitzat
La maq. auxiliar de la fusta amb avaria s'atura i desconnecta
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
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 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Vibracions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra riscos de vibracions
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Risc: Pols ambiental
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra la pols

4.1.18.

Serra circular de taula

Es deixa refredar la peça abans que s’enfosqueixi i comenci a fumejar.
Es manté la fusta a distància de qualsevol font de calor o flama, fornals, bufadors o fogonets.
S’interposen pantalles o s’allunyen les eines que produeixen espurnes, com moles, radials, bufadors o
arcs de soldadura.
Hi ha recursos per a combatre el foc, com extintors portàtils.
Es controla l’estat de les dents del disc i la seva estructura. Les fulles estan afilades i revisades. Els discos
amb fissures falta de dents, enguerximents, etc, són substituits immediatamehnt.
La guia no sobrepassa un terç de la part visible de la fulla, i es desplaça, com la serra, en un pla
perpendicular al de la taula.
L’alimentació elèctrica es realitza amb conduccions i clavilles estanques, a través del quadre elèctric de
distribució.
La màquina té recursos que impedeixen la seva posada en marxa quan el corrent torna després d’un tall
de subministrament.
L’interruptor està embotit i allunyat de les corretges de transmissió.
Està situada on indiqui el Cap d’obra, on no hi hagi risc de caiguda en altura, embassaments i fangars,
batut de càrregues, en una zona acotada i lliure de circulació.
Es neteja la zona de treball de serradures i encenalls.
Hi ha un extintor manual de pols antibrasa al costat del lloc de treball.
S’eliminen els claus i nusos abans de serrar.
Mai s’empeny la peça amb els dits polzes de les mans estesos.
La part del disc situada sota la taula està tancada de forma que és absolutament inaccessible. La part
situada per sobre de la taula té una carcassa de protecció rígida i resistent.
S’utilitza un braç empenyedor de la peça a tallar al final de la serrada.
La carcassa superior cobreix automàticament el màxim d’arc del disc possible i no pot retirar-se a mà.
El carro lliscant permet avançar la peça fins al disc amb les mans protegides i no dóna pas a
basculaments.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La serra circular té el disc cobert sota la taula
La serra circular té carcassa disc amb protecció automàtica
La serra circular té carro lliscant
La serra circular té ganivet divisor
La serra circular té corretja transmissió protegida per carcassa
La serra circular té alimentació elèctrica aïllada, sense engegada automàtica
La serra circular té interruptor de tipus embotit allunyat de transmissió
La serra circular està connectada a terra
La serra circular es situa en zona fora de riscos
La serra circular té prop un extintor de pols
S'usa empenyedor en la serra circular
La peça de la serra circular s'empeny amb polzes recollits
Es talla la fusta seca, consistent i no fibrosa
La serra circular s'usa evitant que s'encalli la peça i disc
Es fa suficient pressió sobre la peça a serrar
La serra talla la fusta sense nusos, claus o pedres
La serra circular té disc ben fixe i amb dents adequades
La serra circular té el disc net i sense resina
No es maniobra la peça a l'altura del disc de la serra
Es maniobra la serra amb el disc a velocitat recomanada
Es maniobra amb el disc equilibrat i amb dents afilades
No hi ha eines al costat del disc de la serra
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La serra circular no es manipula prop de corretja de transmissió
No s'usa roba folgada al maniobrar la serra circular
La zona de la serra es manté lliure de serradures i d'encenalls
La serra circular avariada es desconnecta i senyalitza
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
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Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Vibracions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra riscos de vibracions
Risc: Pols ambiental
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra la pols

4.1.19.

Equip d'injecció de resines

A l’acabar i abans de començar el torn de treball i cada cop que s'interrompi la injecció de resina durant
més de 15 minuts, es netegen tots els components que hagin estat en contacte amb la resina ja
barrejada fent passar-hi aire a pressió, al que s’hi incorporen de forma discontínua petites quantitats del
dissolvent adequat.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La injectora de resines es neteja després d'aturada > 15 min
La injectora de resines es desconnecta per a netejar la bomba
Es comprova la injectora de resines prèviament a l'arrencada
L'operador de la injectora de resines està present amb màquina en marxa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
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EPI: Peces de protecció contra el foc
Senyal: Matèries explosives
Senyal: Prohibit fumar
Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
Senyal: Matèries inflamables
Senyal: Extintor

Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric

4.1.20.

Pistola fixaclaus

La pistola es carrega just en el moment de ser utilitzada, un cop comprovada l’absència d’elements
estranys en el carregador.
Es tria el cartutx impulsor i el clau adequat per al material i la seva espessor.
Després d’utilitzar-la es guarda en un estoig. No es transporta carregada ni s’abandona a cap lloc.
L’operador comprova abans de disparar, la naturalesa del material i la seva espessor, que no pot ser
fàbrica de maó, envà, bloc de formigó o qualsevol altre material de gran consistència o trencadís.
No es dispara prop de les arestes d’un objecte, sinó a > 1 cm de la vora en ferro o > 5 cm en formigó.
Entre dues fixacions o entre una fixació i una altra fallada, es deixa > 5 cm.
Si la superfície és corva, s’utilitza un adaptador.
La zona està tancada, amb un cartell d’avís, sense ningú a l’eix de tir darrere de la superfície a clavar,
ventilada i sense vapors inflamables o explosius.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola

de claus té les revisions al dia
de claus no es dispara sense protector
fixaclaus té la zona sense combustibles ni explosius
fixaclaus s'usa en zona sense personal en línia de tir
fixaclaus s'usa en zona ventilada i sense vapors
fixaclaus requereix un operador ben assentat
fixaclaus s'usa amb cartutxos adequats
fixaclaus es dispara en superfícies lluny d'arestes
fixaclaus es dispara en superfícies planes
fixaclaus es carrega just en el moment d'utilitzar-se
fixaclaus es guarda en estoig a l'acabar
fixaclaus es trasllada descarregada

Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
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Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor

4.1.21.

Grup electrogen

La connexió a les bombes es fa a motor aturat.
S’impedeixen els contactes accidentals del personal amb el motor, l’alternador, o les caixes de borns,
aïllant el grup electrogen en un local tancat, o protegint-lo amb tanques o tancaments.
El local on s’ubica està ben ventilat.
Si fa soroll, es situa lluny de les zones habitades, o s’aïlla acústicament.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
El grup electrogen té el manteniment al dia
L'estacionament del grup està previst, estable i separat de passos
El grup electrogen té protecció tèrmica i acústica
El grup electrogen té el motor parat abans de manipular-lo
Es realitza el protocol de revisió a l'inici del treball
El grup electrogen no supera la potència admissible
Si hi ha avaria en zona de treball es para el motor del grup
El transport del grup electrogen es realitza amb precaucions
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
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 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Vibracions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra riscos de vibracions

4.1.22.

Equip d'aigua a pressió

Es protegeix al personal del núvol d’aigua que es forma al voltant del punt de topada del raig.
S’evita que ningú pugui rebre accidentalment l’impacte del raig, retirant al personal de la zona on es
treballa.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
Es revisa l'equip d'aigua a pressió abans d'inici treballo

2017039

Pàg. 71/134

El personal de l'equip té guants i roba impermeable
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda

4.1.23.

Equip de soldadura elèctrica

La zona on es solda està desembarassada de materials combustibles, com dissolvents, fusta, paper,
pintura, etcètera.
Es desconnecta el transformador cada cop que s’interromp el treball > 15 minuts.
Es suspèn el treball a la intempèrie si hi ha pluges o vents forts.
Si hi ha vent, el soldador es col·loca a sotavent per així no respirar fums o gasos i comprova que les
espurnes, al ser desviades, cauen en un lloc adequat.
En emplaçaments molt conductors (humits) es solda amb tensió < 50 V, amb el grup fora del recinte on
es solda, amb limitador de tensió de buit < 24 V, amb pinces portaelectrodes completament aïllants,
canviant l’electrode amb la mà coberta per un guant sec. El soldador està protegit contra contactes
accidentals amb elements externs i trepitja sobre terra sec o sobre una catifa o banqueta aïllant.
El suport de manutenció dels portaelectrodes és de material aïllant.
La pinça és adequada al tipus d’electrode i el subjecta ben fort; està ben equilibrada pel seu cable i la
connexió manté un bon contacte.
No es refreden els portaelectrodes submergint-los en aigua.
Es comprova diàriament que l’aïllament dels cables no ha estat malmès i no hi ha cap fil nu.
La secció dels cables és adequada per a què no es produeixin sobreescalfaments.
L’aïllament és suficient per a una tensió nominal > 1.000 V.
Els borns de connexió de la màquina i la clavilla d’endoll estan aïllats.
No s’estira dels cables per a desplaçar el grup de soldadura.
Els cables s’empalmen amb connectors ben aïllats.
Es canvia qualsevol cable que tingui qualsevol tipus de lligadura a < 3 m. del portaelectrodes.
Els cables de pinça i massa no contacten amb el terra, per això estan penjats o instal·lats sobre
paraments de l’obra.
No s’utilitzen tensions > 150 V si els equips estan alimentats per corrent contínua.
El grup es connecta a la xarxa per un element de seguretat que permeti desconnectar en cas de perill i
protegit amb fusibles, inclòs un interruptor diferencial.
Pàg. 72

2017039

SUACS

SERVEIS
D'URBANISME,
ARQUITECTURA I
CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLES

Albert Sos Vila
arquitecte tècnic
Pau Clarís 13-15
08242 Manresa
Tel. 630.916.849
sos@suacs.cat

Tant el grup de soldadura com la peça a soldar tenen presa de terra.
No es mira l’arc amb els ulls descoberts. S’utilitza pantalla, de mà o de cap, amb vidre inactínic.
S’instal·len cables de seguretat ancorats entre els pilars, de forma horitzontal, pels que llisquen els
mecanismes paracaigudes dels cinturons de seguretat, quan es camini per sobre les jàsseres o bigues de
l’estructura.
No s’eleva una nova altura a l’obra, fins haver finalitzat el cordó de soldadura de la cota puntejada.
No es solda a prop d’on s’estiguin realitzant operacions de desgreixatge.
No es permet soldar a l’interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estan netejats
completament i desgasificats amb vapor.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
L'equip soldadura té limitador de tensió de buit de 24 V
Les pinces portaelèctrodes són completament aïllants
La pinça és l'adequada al tipus d'elèctrode utilitzat
L'aïllament dels cables està íntegre, sense rascades
Els cables d'alimentació tenen la secció adequada
El cable no té lligams a menys de 3 m del portaelèctrodes
L'equip de soldadura elèctrica té connexió de seguretat i fusibles
Es realitza el protocol de revisió abans d'iniciar treball
S'interromp treball de la soldadora si hi ha personal
La zona de treball està buida de personal o senyalitzada
No es solda a la intempèrie amb pluja o vent fort
L'operador està a sotavent i vigila desplaçament d'espurnes
La soldadora elèct. en lloc humit s'opera a menys de 50 V
El grup de soldadura està en l'exterior del recinte de treball
L'operador de la soldadora està aïllat de contactes corporals
L'elèctrode es canvia amb la mà protegida per un guant sec
El pis sobre el qual es recolza l'operador està sec
Els portaelèctrodes no es refreden submergint-los en aigua
El grup de soldadura es trasllada agafant-lo per les nanses
Els cables de pinça i massa estan penjats, no sobre el terra
La soldadura es realitza amb tensió < 150 V a corrent continu
El grup de soldadura i la peça a soldar tenen connexió de terra
La soldadora elèctrica requereix pantalla de soldador
La soldadora elèctrica s'usa en atmosfera neta
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
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 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
Risc: Emanació o inhalació de gasos
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Mascareta autofiltrant contra gasos i vapors
 Senyal: Protecció obligatòria de les vies respiratorias
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Enlluernament
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Pantalla de seguretat per a soldador
 EPI: Pantalla de protecció contra risc mecànic

4.1.24.

Eina manual

Cada eina s’utilitza per a la funció que li és pròpia, pel què no s’utilitza el tornavís com a cisell o la navalla
com a tornavís.
L’encarregat comprova que hi ha un nombre d’eines adequat per al número de treballadors i els
processos productius i que estan en bones condicions i amb els mecanismes i protectors de seguretat
instal·lats en bon estat.
L’usuari ha estat ensenyat prèviament sobre la tècnica segura d’ús, evitant que els dits, mans o qualsevol
part del cos puguin ser atrapats per l’eina al quedar a dins de la direcció de treball d’aquesta.
Es transporten en caixes d’eines, no a les mans ni a les butxaques, i amb els talls o puntes protegits.
Per a pujar a una escala, pal, bastida o similar, s’utilitza una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una
bossa de bandolera.
No s’abandonen a terra, en zones de pas o en llocs elevats.
Es netegen, reparen o rebutgen les eines que estan en mal estat. Es comprova que tenen mànecs fixes i
nets de greix, talls i puntes afilats i no oxidats ni oscats.
Alicates
Les alicates de tall lateral tenen una defensa sobre el tall.
Boques sense desgastar o oscades i mànecs, cargol o passador, en bon estat.
Eina sense greixos o olis.
No s’utilitzen en comptes de les claus, ni per a tallar materials més durs que la boca, sinó només per a
subjectar, doblegar o tallar.
No colpejar peces o objectes amb les alicates.
Greixar periòdicament el passador de l’articulació.
Cisells
Les cantonades dels talls han de ser arrodonides si s’utilitzen per a tallar.
Estan nets de rebaves.
Són el suficientment gruixuts per a que no es corbin ni guerxin al ser colpejats.
Una protecció anular de goma és la solució útil per a evitar cops a les mans amb el martell de picar.
Sempre que sigui possible cal utilitzar eines suport.
Quan es piqui metall es col·loca una pantalla o blindatge que atura les partícules despreses.
Els cisells grans es subjecten amb tenalles per un operari i són colpejats per un altre.
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El martell utilitzat per a colpejar-los és suficientment pesat.
Ganivets
Fulla sense defectes, ben afilada i punta arrodonida, mànec en perfecte estat i guarda a l’extrem, anell
per al dit en el mànec.
S’utilitza de manera que el recorregut de tall vagi en direcció contrària al cos.
Només es talla amb la força manual, sense utilitzar els peus per a obtenir força suplementària.
No es deixa a sota de paper de rebuig, draps, etc. O entre altres eines en calaixos o caixes de treball.
No s’utilitza com a obrellaunes, tornavís o punxó per al gel.
No es neteja amb el davantal o qualsevol altra peça, sinó amb un tovallola o drap, mantenint el tall girat
cap a fora de la mà que el neteja.
Es transporta en un portaganivets de material dur, desabatible per a facilitar-ne la neteja i amb un cargol
o papallona d’estrènyer per a ajustar el tancament a la mida dels ganivets guardats.
Mantenir distàncies apropiades entre els operaris que utilitzen ganivets simultàniament.
Tornavís
Mànec en bon estat i emmotllat a la mà o amb superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervis per
a transmetre l’esforç de torsió.
Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o torçada per evitar que
surti de la ranura.
Utilitzar només per apretar o afluixar cargols, no com a punxó, falca, palanca o similar.
La peça sobre la que es cargola, si és petita, no es subjecta amb la mà, sinó en un banc o superfície
plana, o un cargol de banc.
S’utilitzen només per a marcar superfícies de materials més tous que la punta del punxó, o per a alinear
forats en diferents zones d’un material.
No utilitzar si la punta està deformada.
Es subjecten formant angle recte amb la superfície per a evitar que rellisquin.
Llimes
Mànec i espiga en bon estat i units sòlidament.
Claus
Boques i mecanismes en perfecte estat.
Efectuar la torsió girant cap a l’operari, mai empenyent i evitant donar-se cop als artells.
Martells i maces
Mànecs de fusta de longitud proporcional al pes del cap i sense estellesno reforçats amb cordes o filferro.
Abans d’utilitzar un martell es comprova que el mànec està perfectament unit al cap.
Comprovar que la peça a picar es recolza sobre una base sòlida no endurida per a evitar que reboti.
Subjectar el mànec per l’extrem.
Pics
Puntes afilades i mànec sense estelles
Fulla ben adossada.
No utilitzar un pic amb el mànec malmès o sense ell.
Rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.
Serres
Dents ben afilades i amb la mateixa inclinació.
Mànecs ben fixats i en perfecte estat.
Fulla tensada.
Tisores
Les de tallar xapa tenen uns topalls de protecció dels dits.
Realitzar els talls en direcció contrària al cos.
Només s’utilitzen per a tallar metalls tous.
L’operari només necessita una mà per a accionar les tisores i fa servir l’altra per a separar les vores del
material tallat.
El material està ben subjectat abans d’efectuar l’últim tall, per així evitar que les vores tallades no
pressionin contra les mans.
Les peces llargues de xapa es tallen pel costat esquerre de la fulla i els extrems de les arestes vives
s’empenyen cap avall.
Si tenen sistema de bloqueig, accionar-lo quan no s’utilitzin.
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Mesures preventives particulars en la maquinària:
L'eina és de bona qualitat, ergonòmica i adequada a l'ús
L'eina és adequada per a la tasca
L'eina és apropiada a força de l'usuari
L'eina redueix fatiga de l'usuari
Hi ha eines en nombre adequat al personal
L'eina està en bon estat i és segura
L'eina és transportada en caixes o cinturons
L'eina es guarda endreçada i en lloc previst
L'eina té un pla de manteniment al dia
L'eina en mal estat es repara o rebutja
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Cops, talls o punxades en cames o peus
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
 Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
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Equip de soldadura oxiacetilènica i oxitall

Per a treballar en recipients que hagin contingut substàncies explosives o inflamables, es netegen amb
aigua calenta i es desgasifiquen amb vapor d’aigua, per exemple. A més es comprova l’absència total de
gasos amb un mesurador d’atmosferes perilloses.
S’evita que les espurnes produïdes pel bufador arribin o caiguin sobre les ampolles, mànegues o líquids
inflamables.
No s’utilitza l’oxigen per a netejar o bufar peces o canonades, o per a ventilar una estància.
Es vigila que l’ampolla d’acetilè no s’escalfi. Si succeís, es tanca la seva vàlvula i es refreda amb aigua, si
és precís durant hores.
Si s’incendia l’aixeta d’una ampolla d’acetilè, s’intenta tancar, i si no s’aconsegueix, s’apaga amb un
extintor de neu carbònica o de pols.
Després d’un retrocés de flama o d’un incendi de l’aixeta d’una ampolla d’acetilè, es comprova que
l’ampolla no s’escalfa sola.
Ampolles de gasos liquats
Les ampolles o bombones de gasos liquats estan protegides del sol.
S’evita el contacte de l’oxigen amb matèries greixoses.
El subministre i transport en obra de les ampolles es realitza amb les vàlvules de tall protegides per
caputxó, evitant barrejar ampolles de gasos diferents, sobre safates engabiades en posició vertical i
lligades, no lligant-les amb cadenes o cables metàl·lics.
El trasllat i ubicació per a ús de les ampolles s’efectuarà mitjançant carros portaampolles de seguretat.
Mai s’utilitzen en posició horitzontal o en angle menor de 45º.
Es prohibeix abandonar abans o després de la seva utilització de les ampolles o bombones de gases
liquats.
Les ampolles s’acumulen separades (oxigen, acetilè, butà, propà), amb distribució expressa de llocs
d’emmagatzematge per les que ja estan buides i les plenes.
Vàlvules
S’utilitzen vàlvules antiretrocés per així evitar retrocessos de la flama en els bufadors, en ambdós
conductes i tant a la sortida de les ampolles com a l’arribada del bufador. Les mànegues de
subministrament estan en perfecte estat i es rebutgen les defectuoses.
Es comprova el bon funcionament i tara dels manòmetres. El de subministrament d’acetilè no pot superar
15 kg/cm2.
Es comprova la correcta orientació dels manoreductors i les vàlvules: la vàlvula d’oxigen en posició
vertical, cap al terra, cap sortida davant d’una altra.
Mànegues
Es comprova l’estanquitat de les mànegues i les juntes amb aigua sabonosa i no amb flama.
Es tanquen amb abraçadores especials i mai amb simples filferros.
Les d’oxigen són vermelles i les d’acetilè negres. No s’inverteixen.
S’evita que entrin en contacte amb superfícies calentes, vores afilades, angles vius o caiguin a sobre
espurnes.
Es procura que no formin bucles.
No creuen vies de circulació de vehicles o persones sense estar protegides amb suports de pas de
suficient resistència.
No es treballa amb les mànegues sobre les espatlles o entre les eines.
No es deixen enrotllades sobre les ogives de les ampolles.
Després d’un retorn accidental de flama, es desmunten i es comprova que no han patit danys. En cas
contrari es substitueixen.
Bufador
Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors a prop de materials inflamables.
Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.
Abans d’encendre’l es comprova que l’embocadura no està obstruïda.
Es netegen periòdicament les toveres amb una agulla de llautó.
Si tenen fuites es deixa d’utilitzar immediatament i es repara.
El bufador s’apaga tancant les vàlvules d’alimentació, primer la vàlvula de l’acetilè i després la de l’oxigen,
abans que l’operador el deixi anar, a no ser que es disposi d’un suport especial.
No es penja mai de les ampolles, ni tan sols apagat.
No s’abandona connectat a les ampolles en recintes o recipients tancats.
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En cas
1.
2.
3.

de retorn de la flama:
Tancar la clau de pas de l’oxigen.
Tancar la clau de pas de l’acetilè i després les claus d’alimentació d’ambdues ampolles.
Mai es dobleguen les mànegues per a interrompre el pas del gas.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
Els encenedors de la soldadora tenen vàlvula antiretrocés de flama
Les mànegues no tenen fuites i es tanquen amb abraçadores
Les mànegues estan correctament connectades a les ampolles
Les aixetes i els manoreductors de les ampolles estan nets de greixos
El transport d'ampolles es fa amb caputxa sobre les aixetes
El transport d'ampolles es fa sense barreges de gasos
El transport es fa amb les ampolles verticals i engabiades
El transport d'ampolles es fa sobre carro portaampolles
Les ampolles s'eleven i transporten en una gàbia
L'apilament d'ampolles es fa en llocs protegits del sol
Les ampolles de gasos s'utilitzen en posició vertical
L'apilament d'ampolles es fa separat per gasos
Les mànegues no toquen calor ni els cauen espurnes
Les mànegues en passos de vehicles estan protegides amb suports
Es comprova que les toveres estiguin netes
Es comproven les mànegues després de tornada flama
Se segueix el protocol després de tornada de la flama
Abans d'encendre el bufador es comprova que no tingui fuites
El bufador no es penja de les ampolles, ni tan sols apagat
El local de treballs de soldadura té atmosfera ventilada
No es propaguen espurnes sobre ampolles, mànegues, combustibles
No s'utilitza l'oxigen per a netejar o bufar peces
No s'escalfa una ampolla d'acetilè
Si s'incendia l'aixeta d'una ampolla d'acetilè es tanca
L'operador usa guants, manyoples i ulleres de soldadura
La flama s'apaga tancant les claus de pas
No s'utilitza acetilè per a soldar coure
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Incendis o explosions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Extintor portàtil
 EPI: Peces de protecció contra el foc
 Senyal: Matèries explosives
 Senyal: Prohibit fumar
 Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
 Senyal: Matèries inflamables
 Senyal: Extintor
Risc: Cremades
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Manil de soldadura
 Senyal: Matèries comburents
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Risc: Enlluernament
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Pantalla de seguretat per a soldador
 EPI: Pantalla de protecció contra risc mecànic

4.1.26.

Radial

Està protegida davant de contactes elèctrics indirectes per doble aïllament.
El seu sistema d’accionament facilita l’aturada completa amb seguretat i impossibilita la posada en marxa
involuntària.
El diàmetre i natura de la mola corresponen a les característiques de la màquina i del material a treballar.
Les peces petites o inestables s’asseguren abans de treballar-hi.
S’espera a l’aturada completa abans de reposar la màquina.
S’evita forçar la mola amb empentes laterals o oblíqües, o exercint pressió excessiva.
No es sobrepassa la velocitat de rotació indicada a la mola.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La radial té doble aïllament
La radial té comandaments que l'aturen de forma segura
La radial té comandaments que no s'activen involuntàriament
El disc i altres elements de la radial són els adequats
La radial gira a la velocitat indicada a la mola
La radial té un diàmetre de mola adequat a la potència
Les peces petites de la radial estan subjectes
La radial ha d'estar aturada abans de deixar-la
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
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Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Pols ambiental
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra la pols

4.1.27.

Màquina de foradar

Té doble aïllament elèctric o està connectat a terra.
La mànega d’alimentació és antihumitat i part del quadre de planta, amb clavilles mascle-femella
estanques.
La presa de corrent a la que es connecta porta protecció diferencial de 30 mA de sensibilitat.
No es realitzen a pols barrinades inclinades, per a evitar el trencament de la broca i la projecció de
fragments.
Es prohibeix expressament deixar funcionant el trepant portàtil quan no s’estigui utilitzant. Es prohibeix
igualment dipositar-lo a terra o deixar-lo abandonat connectat a la xarxa elèctrica.
No es munten broques subjectant el mandrí encara en moviment, directament amb la mà, sinó amb la
clau.

Mesures preventives particulars en la maquinària:
La màquina de foradar té doble aïllament
La màquina de foradar té mànega antihumitat i connexions estanques
La màquina de foradar s'atura al deixar anar l'interruptor
La broca de la màquina de foradar és adequada al material a foradar
La màquina de foradar perfora perpendicularment a superfície
Es protegeix la cara posterior de la peça a foradar
La màquina de foradar es para quan no s'utilitza
Es munten les broques de la màquina de foradar a mandrí parat
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
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Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Soroll
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Cascs protectors auditius
 Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Risc: Vibracions
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Guants contra riscos de vibracions

7.4

Als mitjans auxiliars

4.1.28.

Bastida metàl·lica tubular

Les bastides metàl·liques es mantenen recolzades contra la construcció. A la coronació de les mateixes,
sota cota de ràfec (o canaló), i sense deixar separació amb la façana, s’instal·la una plataforma sòlida
(taulons de fusta travats o de les peces especials metàl·liques per a formar plataformes de treball en
bastides tubulars existents en el mercat), emmarcat amb una barana sòlida quallada (pantalla de
palplanxes, taulers de TP reforçats), que soprebassen en 1 m la cota del límit del ràfec.
La plataforma descrita en la mesura preventiva anterior, es construeix sobre taulons volats contrapesats i
allotjats en escorrentius de la façana.
No deixa espais lliures entre la façana i la plataforma de treball.
Les baranes cumpleixen els següents requeriments:
- Altura > 90 cm.
- De material resistent.
- Amb vorell de protecció, passamans, llistó intermedi i sòcol.
La subjecció de les baranes pot ser de tres tipus:
- Als pilars.
- Amb guardacossos clavats en el propi forjat.
El sòcol de la barana té 15 cm d’alt i s’ajusta perfectament sobre el forjat per a impedir que els materials
puguin desplaçar-se per sota.
Les passarel·les per a salvar rases han de tenir una amplada > 60 cm i, en cas necessari, tenen baranes
(altura 2m).
Mesures preventives i de seguretat abans del muntatge.
Qualificació suficient del personal, amb un cap d’equip responsable del mateix.
Càlcul correcte de la bastimentada, amb una nota de càlcul i un pla en obra.
Es senyalitza i delimita la zona de treball.
Es prohibeix el pas per sota de la zona de treball.
Es col·loquen xarxes verticals, correctament tensades, que evitin la caiguda d’objectes sobre la via
pública.
Es verifica el material abans del muntatge (cops, punts d’oxidació, etcètera).
Es verifica que els extrems dels tubs són llisos, sense rebaves i que formen angle recte amb l’eix.
Es verifica que l’estat d’oxidació és acceptable.
Es resolen qüestions d’entorn: accés de vehicles, passos de persones, línies elèctriques, pericons,
etcètera.
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Mesures preventives i de seguretat durant el muntatge.
Es segueixen fidelment les instruccions del fabricant pel seu muntatge. Si no són llegibles el fabricant o
el marcatge original de la bastida, es segueixen les instruccions d’un fulletó de bastida similar al que es
va a muntar.
Els elements verticals (mòduls o peus drets) es recolzen sobre taulons de repartiment de càrregues, no
sobre bidons, materials acumulats o torretes de fusta.
La bastida es munta a < 0,30 m del parament sobre el que es realitzen els treballs.
Els mòduls inferiors es dotaran de bases anivelladores sobre cargols sense fi, especialment si el terreny
presenta desnivells o irregularitats. Les tiges d’anivellament es munten sobre la placa amb la rosca en
posició inferior.
El muntatge es realitza per nivells de forma que es vagin consolidant trams inferiors per a poder lligar el
cinturó de seguretat.
Es comprova que l’assentament (tacs de suport, etc.) i l’anivellació vertical i horitzontal són acceptables.
L’amarratge als punts previstos es realitza de forma immediata, sobre punts que garanteixen subjecció,
mitjançant tiges encunyades a puntals fixats al forjat o als forats de les finestres.
S’utilitzen barres rígides amb abraçadores per falcar, no cordes, ni filferros.
Hi ha punts d’ancoratge a la façana cada < 20m.
Tots els elements de la bastida porten falques tipus creu de Sant Andreu, per ambdues cares.
En els punts de la bastida on es treballa per les dues cares, el falcat tipus Creu de Sant Andreu es pot
substituir per dos tubs extrems aixafats i paral·lels. Tant els travessers laterals com els tubs extrems
s’insereixen en els enganxalls que tenen els suplements d’altura.
Les plataformes de treball tenen:
- Amplada > 0,60 m.
- Sòcol > 0,15 m.
- Baranes > 0,90 m. i amb resistència > 150 kg/m.l.
- Estructura de planxes metàl·liques. Si són de fusta, els taulons es subjecten a l’estructura
fermament, per a evitars relliscades i caigudes.
El pas pels diferents nivells i plataformes de la bastida es realitza a través d’escales prefabricades,
integrades com element auxiliar de la bastida.
Si s’accedeix a la bastida per l’escala de l’edifici, la plataforma està el més enrasada possible amb el terra
de la planta.
Les barres, mòduls tubulars i taulons s’eleven mitjançant cordes de cànem de Manila lligades amb nusos
de mariner o mitjançant eslingues normalitzades. Si l’altura > 4 plantes s’utilitza un argue mecànic.
Es deixen assegurades a cada nivell:
- Les plataformes, amb dispositiu de fixació que impedeixi el seu aixecament i indicador de límit
màxim admissible de càrrega.
- Les baranes, que són resistents, amb una altura > 90 cm i tenen vorell de protecció, passamans i
protecció intermèdia que impedeixin el pas o desplaçament dels treballadors.
- Les diagonals, segons càlcul, i en plans longitudinal i transversal, preveient reforços si hi ha
cobriment amb xarxes.
- Els mitjans d’accés: plataformes amb trapa i escala interior acoblada, o mòduls d’escala
independents.
Mai es munta un nou nivell sense haver conclós el nivell de partida amb tots els elements d’estabilitat
necessària.
Es senyalitzen i defineixen les zones d’influència tant en el muntatge com en el desmuntatge.
No es col·loquen tendals a la cara exterior, per a evitar que el vent produeixi l’efecte vela.
Es recepciona el muntatge per personal competent, i es documenta la recepció.
Es comprova que la bastida està protegida i senyalitzada davant del trànsit rodat.
Mesures preventives i de seguretat durant la utilització
La bastida es verifica periòdicament.
No es modifica ni altera l’estructura de la bastida sense el consentiment del tècnic que va supervisar el
muntatge de la mateixa.
Es respecten les indicacions de càrrega de les plataformes.
Les bastides tenen contravents adequats en sentit transversal i longitudinal. Es paralitzen els treballs en
dies de molt vent i quan les condicions meteorològiques ho aconsellin.
Es prohibeix l’ús d’aquest tipus de bastides com estructura d’empalmament per a altres bastides, com el
de cavallets o el penjat.
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Mesures preventives en els mitjans auxiliars:
La bastida està certificada pel fabricant
La bastida està protegida contra raigs
La bastida està fermament assentada sobre la seva base de suport
La bastida està anivellada sobre la seva base
La bastida té paret de trava propi
La bastida no autoestable està trabada a l'estructura
La bastida es munta i es prova per personal especialitzat
La bastida es manté segons les instruccions del fabricant
La bastida està endreçada i neta
La plataforma de la bastida té les dimensions adequades
Les bastides s'inspeccionen diàriament
La bastida té la seva vertical buida de personal
Els trasllats per la bastida es fan per escales pròpies
La bastida té xarxa perimetral en evitació de caiguda d'objectes
El personal de la bastida té arnesos sempre enganxats
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
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 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Exposició a la calor i al sol
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Capell protector
Risc: Vent
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Arnès anticaigudes
 EPI: Cinturó de seguretat
 EPI: Ganxos de seguretat
Risc: Caigudes al buit en bastides
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Caiguda a diferent nivell
 Senyal: Protecció individual obligatòria contra caigudes
 Senyal: Bastimentada incompleta

4.1.29.

Bastida de cavallet

Tenen plataforma de treball sense esglaons ni forats, d’amplada > 60 cm (3 taulons travats entre si), si
s’utilitza per a sostenir només a persones, 80 cm si també ha de suportar material.
Es prohibeix utilitzar bidons, caixes de materials, banyeres, etcètera, a mode de cavallets.
Entre 3 i 6 m d’altura s’utilitzen cavallets armats de bancades mòbils falcades amb travessers de fusta o
metàl·lics tipus Creu de Sant Andreu col·locades als dos costats.
Es prohibeix utilitzar cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes des d’altures, com xarxes
tensades de seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de recolzament, o un tancament
provisional format per peus drets encunyats a terra i sostre, als que s’hi fixen taulons formant una barana
sòlida de 90 cm d’altura, mesurats des de la superfície de treball sobre els cavallets. La barana constarà
de passamà, llistó intermedi i sòcol.
Els cavallets sempre es munten anivellats, mai inclinats i fermament assentats, evitant que puguin
desplaçar-se.
En cas necessari es col·loca una sola de fusta per a repartir la pressió i evitar els enfonsaments del terra.
Es comprovarà el bon estat dels cavallets, especialment el dels de fusta, que han d’estar sans, encolats,
sense deformacions, trencaments o esquerdes.
S’uneixen els taulons que constitueixen el pis de la bastida per a què el peu de l’operari no pugui colar-se
pels forats.
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Les plataformes de treball s’ancoren als cavallets, de forma que quedin perfectament estables.
La separació entre dos cavallets consecutius es fixarà en funció de la càrrega prevista i del tipus de
taulons que constitueixen la plataforma. En general la separació entre cavallets és:
- Per a taulons de 40 mm d’espessor: 1 m.
- Per a taulons entre 40 i 50 mm: 1,5 m.
- Per a taulons de 50 mm o més d’espessor: 2 m.
Si s’utilitzen taulons estandaritzats (de 4 m de longitud) la separació entre cavallets més apropiada és de
3,60 metres, amb un cavallet intermedi i col·locats de manera que els taulons sobresurtin 20 cm a
ambdós extrems dels cavallets.
Els taulons són d’almenys 5 cm d’espessor (preferentment 7,5 cm) i els cavallets es col·loquen separdes
< 3,5 m.
Per a evitar el basculament els taulons de la plataforma sobrepassen els suports sobre els cavallets > 10
cm i < 20 cm.
Les bastides d’altura > 2 m o amb risc de caiguda d’aquesta altura, porten barana perimetral de 90 cm,
sòlida i rígida, amb passamans, llistó intermedi, sòcol i resistència mínima de 150 kg/m.
La barana es fixa a la mateixa bastida quan l’alçada de la plataforma sobre el terra sigui > 2 m i es
garanteixi l’estabilitat del conjunt davant el suport eventual sobre la mateixa; i es disposa exteriorment
mitjançant baranes suplementàries, mallats o xarxes col·locades entre forjats, quan la plataforma situada
a poca altura es trobi en una zona elevada d’altura i no garanteixi l’estabilitat del conjunt.
Ús
S’evita dipositar càrregues bruscament o realitzar moviments bruscs sobre les bastides.
Les càrregues i persones es reparteixen sobre la plataforma de la bastida.
Sobre la plataforma només s’hi diposita el material estrictament necessari per a realitzar els treballs.
Per a treballar en interiors al costat d’obertures en el tancament, es protegeixen amb plaques disposades
horitzontalment.
Per a treballar al costat d’obertures en els forjats, s’instal·len:
- Baranes de plaques horitzontals.
- Xarxes de seguretat verticals o horitzontals.
- Cobriments resistents per a petits forats.
Mai s’utilitzen bastides sobre cavallets muntats totalment o parcial sobre bastides penjades o suspeses.
Mantenir sempre ordre i neteja a la zona on s’utilitza la bastida.
Es guarden les distàncies mínimes de seguretat de línies elèctriques. Si no fos possible, es sol·licita a les
companyies elèctriques el tall de tensió. Si fos possible tallar la tensió, s’aïllen els conductors de tensió, o
s’instal·len pantalles aïllants.
Es realitzen verificacions periòdiques, per part del personal competent, de l’estat de la bastida:
- Abans de començar a treballar.
- Al menys un cop a la setmana.
- Després d’una aturada prolongada dels treballs.
- Davant de qualsevol dubte que comprometi la seva estabilitat o resistència.

Mesures preventives en els mitjans auxiliars:
La bastida sobre cavallets es recolza en base ferma i anivellada
S'usen bastides de cavallet metàl·liques o de fusta sana sense buits
L'ample serà de 60 cm (persones) o 80 cm (tb. materials)
La separació és a 1 m (i. 4 cm) 1,5 m (4 < i. < 5) 2 m (i. > 5)
Les bastides no superen 6 m d'alçada, i té baranes si és major de 2 m
Al costat de desnivell tindran proteccions col·lectives i individuals
En balconades el personal usa cable o cinturó seguretat
En balconades s'instal·len xarxes tibants de seguretat
Sobre balconades es posa barana entre peus drets
La bastida es munta i prova per personal especialitzat
La bastida de cavallet està ordenat i net
Es maneja amb suavitat i es reparteixen les càrregues sobre ell
La bastida de cavallet s'inspecciona diàriament
La bastida de cavallet té la seva vertical buida de personal
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La bastida de cavallet no es recolza en bidons o altres objectes
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric

4.1.30.

Plataforma elevadora automotriu

Abans d’utilitzar la plataforma, cal assegurar-se que tots els sistemes funcionen perfectament i que tots
els dispositius
de seguretat incorporats operen de manera satisfactòria.
No elevar la ploma si la velocitat del vent sobrepassa els 38 km/h.
No utilitzar la plataforma prop de línies d’estesa elèctrica.
El cap d’obra s’ha d’assegurar que el personal operador entén perfectament la manipulació de la
plataforma.
Respectar totes les instruccions dels adhesius col·locats a la bancada portant, a la ploma i a la
plataforma.
Desplaçament
Abans de manipular els comandaments de desplaçament de la màquina, comprovar la posició de la
torreta respecte al sentit de marxa previst.
Col·locar sempre la ploma orientada a la direcció de desplaçament.
Una persona ha de guiar la maniobra si algun obstacle impedeix la visibilitat.
Es reconeix prèviament el terreny per on s’ha de desplaçar la plataforma, si és necessari a peu.
La plataforma no circula per pendents amb una inclinació > 5º.
S’eviten les arrancades i aturades brusques.
Maniobra
Abans d’elevar la ploma, la plataforma està sobre una superfície ferma i perfectament horitzontal, amb
els pneumàtics inflats a la pressió correcta. Durant el treball la plataforma ha d’estar correctament
anivellada.
Hi ha espai suficient per al gir de la part posterior de la superestructura per a girar la ploma.
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No es sobrepassa la capacitat nominal màxima de càrrega, que inclou el pes del personal, els accessoris i
tota la resta d’elements col·locats o incorporats a la plataforma.
Es reparteixen les càrregues uniformement pel terra de la plataforma.
No es manipulen materials voluminosos, ni s’eleven càrregues amb la plataforma.
Davant una situació de bolcada imminent, començar a retreure la ploma. Mai abaixar-la, ni estendre-la, ja
que amb això s’agreujaria el problema.
Els comandaments inferiors de control prioritari només han d’utilitzar-se en cas d’emergència.

Mesures preventives en els mitjans auxiliars:
Es comprova la plataforma elevadora abans del seu ús
No es treballa en la plataforma elevadora si el vent > 38 km/h
No es treballa en la plataforma elev. amb estesa elèctrica prop
Es comprova l'orientació i recorregut de la plataforma
Plat. elev. automotr. anivellada, mov. suau, pend < 5º
Hi ha espai suficient per al gir de la part posterior
No es depassa la capacitat nominal màxima de càrrega
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
2017039

Pàg. 87/134

 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Exposició a la calor i al sol
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Capell protector
Risc: Vent
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Arnès anticaigudes
 EPI: Cinturó de seguretat
 EPI: Ganxos de seguretat

4.1.31.

Escala de mà

És del tipus de tisora amb sabates antilliscants i cadeneta de control d’obertura màxima.
Tenen ganxos per a poder-les subjectar a la part superior dels elements de suport.
No s’utilitzen com a passarel·les, ni per al transport de materials.
Els travessers són d’una sola peça de fusta i sense pintar. Es prohibeix l’ús de les escales de mà de fusta
pintades.
Les escales metàl·liques es pinten amb pintura antioxidant.
Els esglaons han d’estar acoblats i no només clavats.
Es prohibeix l’entroncament de dues o més escales, a no ser que reuneixin les condicions especials per a
fer-ho.
La longitud de les escales simples és de < 5 m. les de més alçada es reforcen en el centre a una alçada
de 7 metres. A partir de 7 metres s’utilitzen escales especials.
Es col·locaran en un angle aproximat de 75º amb l’horitzontal.
Els travessers de les que s’utilitzin per a accedir a llocs elevats sobrepassen el suport superior en > 1m.
Per a treballs elèctrics o prop d’instal·lacions elèctriques s’utilitzen escales amb l’aïllament elèctric
adequat.
Cal assegurar-se que les abraçadores subjecten fermament a l’utilitzar escales extensibles.
El tensor sempre està completament estès.
A l’ubicar una escala de mà es comprova que el lloc de suport no afavorirà contactes amb cables elèctrics
o canonades.
El suport inferior es fa sobre superfície plana i sòlida i els muntants porten sabates, puntes de ferro,
grapes o qualsevol altre mecanisme antilliscant.
Sobre un terra inclinat s’utilitzen sabates ajustables perquè els esglaons quedin en posició horitzontal.
El recolzament a terra es fa sobre els travessers i mai sobre l’esglaó inferior.
No es permeten en treballs a la vora de l’estructura o forats d’ascensor, finestres, etc., si no estan
protegits.
Es comprova que tant la sola de les sabates, com els esglaons, estan nets de greix, oli o qualsevol altra
substància lliscant.
Si s’utilitza prop de vies de circulació de vianants o vehicles, se la protegeix de cops i s’impedeix el pas
per sota.
Es manté el cos entre els travessers de l’escala.
L’escala només és utilitzada simultàniament per un treballador.
Es puja, treballa i es baixa amb les mans lliures, de cara a l’escala, agafant-se als esglaons o travessers.
Les eines van en bosses.
No es puja mai per sobre del tercer esglaó comptant des de dalt.
No s’hauran de pujar a braços pesos sobre les escales que superin els 25 kg.
No es realitzen sobre l’escala treballs que obliguin a utilitzar les dues mans o treballs que transmetin
vibracions, si no està suficientment falcada.
Les eines o materials no es deixen sobre els esglaons, sinó en una bossa subjecta a l’escala, penjada a
l’espatlla o subjecta a la cintura del treballador.
No es mou l’escala estant-hi el treballador.
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No es passa d’un costat a l’altre per la part superior, ni tampoc es treballa a cavall.
Després d’utilitzar-la:
- Es netegen les substàncies que poguessin haver-hi caigut a sobre.
- Es revisa i, si es troba algun defecte que pugui afecta a la seva seguretat, es marca amb un rètol
que en prohibeix l’ús.
- S’emmagatzema correctament, lliure de condicions climatològiques adverses, mai sobre el terra
sinó penjada i recolzada sobre els travessers.
S’estableix un procediment de revisió de les escales, tant per a les revisions periòdiques, com per a la
revisió abans de la seva utilització. La revisió abans de la utilització ha d’incloure l’estat dels esglaons,
travessers, sabates de sustentació, abraçadores o dispositius de fixació i, a més, a les extensibles, l’estat
de cordes, cables, politges i topalls de retenció.

Mesures preventives en els mitjans auxiliars:
L'escala de mà té ganxos superiors
Els travessers de l'escala de mà són monopeça i sobresurten
Els esglaons de l'escala de mà estan engalzats
L'escala de mà simple és menor de 5 m i no s'empalma
L'escala de mà no s'utilitza com passarel·la ni transport
L'escala de mà es col·loca a 75º amb l'horitzontal
Si l'escala de mà és extensible les abraçadores subjecten
En l'escala de mà de tisora el tensor està estès
L'escala de mà per a treball elèctric és aïllant
L'escala de mà no es recolza en cables o canonades
L'escala es recolza sobre superfícies planes i antilliscants
Hi ha sabates ajustables per a escales en superfície inclinada
L'escala de mà es recolza sobre els muntants, no sobre esglaó
L'escala de mà al costat de buits han d'estar protegits
L'escala al costat de vies públiques es protegeix de cops
Els esglaons i soles de l'escala estan nets i sense greix
Es manté el cos entre els travessers de l'escala
S'ascendeix d'enfront de l'escala i amb les mans lliures
Es deixen lliures els 3 esglaons superiors de l'escala de mà
No es pugen a braç càrregues en l'escala de mà
No es manegen sobre les escales pesos que superin els 25 kg
Les tasques sobre l'escala deixen lliure una mà per a recolzar-se
Les eines es guarden en bossa, no sobre esglaons
No es mou una escala de mà amb personal en ella
Només un treballador al temps pot l'escala de mà
En escala de mà de tisora no es canvia de costat per dalt
L'escala de mà es guarda neta i en bon estat
Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
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Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades al cap
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Casc protector contra risc mecànic
 Senyal: Protecció obligatòria del cap
 Senyal: Protecció obligatòria de la cara
 Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Contactes elèctrics
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Llum portàtil de mà
 Presa de terra
 EPI: Casc protector contra l'electricitat
 EPI: Roba amb protecció electrostàtica
 EPI: Guants contra riscos elèctrics
 EPI: Calçat de protecció elèctrica
 Senyal: Risc elèctric
Risc: Il·luminació deficient
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Peces senyalització d'alta visibilitat
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores

4.1.32.

Estintolaments

Estan calculats i dissenyats per professional qualificat per a tenir la certesa que cumpleixen la seva missió
estructural.
Són d’aplicació les mateixes mesures de seguretat que en puntals i estampidors, en estructures de fusta,
i en estructures d’acer.
Es tracta bé l’estintolament contra els seus oponents, és a dir, la càrrega que ha de suportar i el
recolzament sobre el que s’assenta, utilitzant si fos necessari falques, gats o farcits que assegurin la
transmissió d’esforços.
Es col·loca de manera que transmeti la càrrega en la direcció correcta: els estintolaments que suporten
un forjat han de ser perfectament verticals; els que suporten murs verticals, perfectament horitzontals o
apuntalats. Les càrregues inclinades requereixen que el suport de l’estintolament impedeixi que rellisqui,
pel que estarà adequadament travat.
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Es recolza de manera que la càrrega no el clavi en el suport, mitjançant sistemes que amplien la seva
superfície, com taulons travessats a les biguetes, daus de formigó, palastres, entramats de taulons,
etcètera.
Els treballs per unir els diferents elements de l’estintolament es fan a terra i un cop units, s’aixequen.
S’asseguren fermament les peces abans de deixar-les anar.
Hi ha coordinació tant visual com auditiva entre els treballadors que realitzen les operacions de
muntatge.
Per a aconseguir la màxima horitzontalitat i evitar balancejos de les peces durant l’hissat i el transport:
- Es comprova que estiguin perfectament enganxades.
- Es transporten subjectes per dos punts.
Es guia mitjançant cordes el posicionament dels perfils en el seu lloc de muntatge.
Els elements portants es retenen provisionalment per la grua en la posició com s’han dipositat fins que es
fixin, encara que sigui de forma provisional, per altres mitjans, amb la fi d’evitar-ne la caiguda.
Les peces i perfils de fusta o metàl·lics estan lliures d’estelles i rebaves.
S’utilitza gàbia de soldador en els treballs de soldadura.
En els treballs de muntatge i soldadura de l’estintolament s’instal·len xarxes de seguretat ignífugues per a
evitar trencaments i/o cremades derivades de les partícules despreses dels treballs de soldadura.
Es prohibeix el pas i els treballs a sota de les zones on es realitzin treballs de soldadura, havent-se de
senyalitzar la zona.
En el cas que es realitzin treballs de soldadura a diferents nivells es col·loquen teuladells o viseres.
Es prohibeix l’ascens per l’estintolament.
Es comprova la inexistència de línies elèctriques a les proximitat de les zones de muntatge. En qualsevol
altre cas es defineixen les distàncies de seguretat adequades.
Els estintolaments es protegeixen contra cops accidentals de màquines o de trànsit amb tanques i
senyals.

Mesures preventives en els mitjans auxiliars:
Les fitacions han estat calculades per professional competent
Les fitacions estan travades amb tascons, gats o farcits
Les fitacions transmeten la càrrega perpendicular al seu suport
Les fitacions es recolzen sobre elements resistents
El muntatge d'elements de la fitació es realitza en el sòl
S'asseguren fermament les peces de la fitació abans de deixar-les anar
El personal de muntatge es coordina visualment i auditiva
El trasllat es fa el més horitzontalment possible
Els perfils es guien amb cordes
Fitacions muntatge els portants suspesos grua fins a fixació
Les peces de les fitacions estan lliures d'estelles i rebaves
El muntatge de peces soldades es fa amb guindola
El muntatge es realitza amb xarxes ignífugues si hi ha soldadura
L'àrea de muntatge de les fitacions està buidada i senyalitzada
Si hi ha soldadura a diversos nivells es posen teuladells o viseres
Els buits de la façana tenen barana o xarxa
El personal no es desplaça per les fitacions
El desplaçament horitzontal es realitza a cavall i amb cinturó
No hi ha línies elèctriques prop de les fitacions
Les fitacions es protegeixen contra cops de màquines o trànsit
Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
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Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Exposició al fred
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Peces de protecció contra el fred
 EPI: Peces de protecció contra la intempèrie (impermeables)
Risc: Pluja i neu
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Peces de protecció contra el fred
 EPI: Calçat impermeable
 EPI: Peces de protecció contra la intempèrie (impermeables)

4.1.33.

Puntals i estampidors

L’entrada en càrrega es resol amb falques. Alguns sistemes inclouen mecanismes de cremallera o de
rosca per a resoldre també l’entrada en càrrega.
Es tracta bé el puntal o estampidor contra els seus oponents, és a dir, la càrrega que ha de resistir i el
suport sobre el que s’assenta.
Es col·loca de manera que transmeti la càrrega en la direcció correcta: els puntals que suporten el forjat
acabat de formigonar han de ser perfectament verticals; els estampidors que suporten els talusos d’una
rasa, perfectament horitzontals. Les càrregues inclinades requereixen que el suport del puntal o
estampidor impedeixi que aquest rellisqui, pel que estarà adequadament travat.
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Es recolza de manera que la càrrega que transmet no el clavi en el suport, mitjançant sistemes que
ampliïn la superfícies del suport, com taulons travessats a les biguetes, palastres, entramats de taulons,
etcètera.
Es disposa un nombre suficient de puntals o estampidors en funció de la càrrega a suportar, per a que no
superi la capacitat resistent de cada un d’ells.
Cada puntal té una longitud màxima prevista per a cada càrrega possible. No està permès suplir-los, o
connectar-ne diversos, un a continuació de l’altre, perquè podria haver-hi vinclament.
Els puntals o estampidors buits, per exemple, els tubs d’acer, no poden estar abonyegats, perquè es
redueix molt la seva capacitat resistent.

Mesures preventives en els mitjans auxiliars:
Els puntals no estan abonyegats
Els puntals transmeten la càrrega en la direcció correcta
El suport del puntal aguanta bé la pressió
Hi ha suficients puntals en funció de la càrrega a suportar
Els puntals estan travats contra els seus oponents
Cada puntal treballa per a la càrrega i la longitud de certificat
Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Danys a tercers per caiguda d'altura de materials
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
 Senyal: Caigudes d'objectes
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caigudes a diferent nivell per forats horitzontals
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
Risc: Caiguda de materials o eines
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Trompa d'abocament de runa
Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
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Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Exposició al fred
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Peces de protecció contra el fred
 EPI: Peces de protecció contra la intempèrie (impermeables)
Risc: Pluja i neu
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Peces de protecció contra el fred
 EPI: Calçat impermeable
 EPI: Peces de protecció contra la intempèrie (impermeables)

4.1.34.

Contenidor d'enderrocs

Es munten rampes que permetin i facilitin l’accés dels carretons fins a la vora superior del contenidor.
Quan l’abocament es realitza pel baixant es cobreix tot el seu perímetre o la superfície no ocupada pel
baixant.
No s’abandonen materials sobrers o caiguts al voltant del contenidor.
Mai es tiren enderrocs directament des de les bastides.
Els enderrocs es reguen per evitar les polsegueres.
Es vigila que la neteja de l’obra es faci diàriament i es designa el personal encarregat de realitzar-la.
S’interromp el trànsit rodat i/o a peu al voltant del contenidor durant la seva càrrega i descàrrega al
camió, sempre que sigui necessari per a la seguretat del personal de l’obra o dels que circulen pel carrer,
previs els permisos oportuns. En aquest cas es disposarà la senyalització i recolzament de personal que
siguin necessaris.

Mesures preventives en els mitjans auxiliars:
El contenidor té rampes d'accés
El contenidor té baixant i aquesta està protegida
El contenidor té net el contorn
Es rega l'enderroc abans d'abocar-lo en el contenidor
S'interromp el trànsit al carregar el contenidor
Risc: Danys a tercers per caiguda al mateix o diferent nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Danys a tercers per atropellament o aixafada
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 Senyal: Via obligatòria per a vianants
 Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Risc: Caiguda a mateix nivell
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Calçat de seguretat
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Risc: Cops, talls o punxades en braços, mans o tronc
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Granota de treball
 EPI: Guants contra riscos mecànics
 Senyal: Protecció obligatòria de les mans
 Senyal: Protecció obligatòria del cos
Risc: Atropellaments, bolcades o atrapaments
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Braçalet reflector
 EPI: Abric d'alta visibilitat
 EPI: Polaines reflectores
 Senyal: Maquinària pesada
Risc: Projecció de partícules
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra risc mecànic
Risc: Sobreesforços
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Faixa de reforç lumbar
Risc: Pols ambiental
Proteccions col.lectives, individuals i senyals:
 EPI: Ulleres de protecció contra la pols

8 TREBALLS POSTERIORS
Es preveuran solucions per als possibles treballs posteriors, fonamentalment de manteniment i reparació.
Entre els més habituals hi ha:
 Neteja i manteniment de cobertes, els seus desaigües i les instal·lacions tècniques que hi ha.
 Neteja i manteniment exterior i interior de claraboies.
 Neteja i repintat de façanes, patis i parets mitgeres i els seus components: fusteria, baranes, canalons,
canonades, etc.
 Neteja i manteniment de falsos sostres, cels rasos, lluminàries, instal·lacions i altres elements situats a
una altura considerable.
 Manteniment de locals amb instal·lacions o productes perillosos: cambres de comptadors, de calderes,
dipòsits de combustible, gasos, zones sotmeses a radiació, etc.
L’obra ha de comptar amb elements que permetin la realització d’aquests treballs de forma segura com:
ancoratges, suports per a fixar elements auxiliars o proteccions, accessos, etc. S’hauràd’ informar dels
dispositius de protecció a utilitzar i el seu ús.
Manresa, 29 de juny de 2018
L’arquitecte tècnic
Albert Sos Vila
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9 PLEC DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
9.1

Condicions de caràcter legal

9.1.1

NORMATIVA

L’execució de l’obra objecte del present estudi de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa
d’aplicació obligada que es cita a continuació, sent de compliment obligatori per les parts implicades.
La relació d’aquests textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra Normativa específica
que pogués estar en vigor, i que es mencionaria en les corresponents particulars d’un determinat
projecte.
9.1.2

REIAL DECRET 39/1997 DE 17 DE GENER.

Pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en la seva nova òptica en torn a la planificació
de la mateixa, a partir de l’avaluació inicial dels riscos inherents al treball i a la conseqüent adopció de les
mesures adequades a la natura dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament
específic per la via normativa adequada apareix prevista a l’Article e apartat 1, paràgrafs d i e de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.
9.1.3

ORDRE DEL 27 DE JUNY DE 1997.

Pel que es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en relació amb les condicions d’acreditació de
les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l’empresa; d’autorització de les persones o
entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les
empreses; d’autorització de les entitats públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats
formatives en matèria de Riscos Laborals.
9.1.4

REIAL DECRET 1627/1997 DEL 24 D’OCTUBRE.

Pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció en el marc de
la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
Aquest Reial Decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i
Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del
projecte i durant l’execució de les obres.
El R.D. estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i
del R.D. 39/1997 de 17 de gener, pel que s’aprova en el Reglament dels Serveis de Prevenció.
9.1.5

LLEI 31/1995 DE 8, DE NOVEMBRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Pel que es té per objecte promoure la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant l’aplicació de
mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del
treball.
A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals
per a la protecció de la seguretat i salut, l’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la
informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en
els termes assenyalats en la present disposició.
Per al compliment d’aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les
Administracions Públiques, així com els empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions
representatives.
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9.1.6

LLEI 54/2003 DE 12 DE DESEMBRE DE REFORMA DEL MARC FORMATIU DE LA
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

9.1.7

REIAL DECRET 171/2004 DE 30 DE GENER PEL QUE ES DESENVOLUPA L’ARTICLE 24
DE LA LLEI 31/1995 DE 8 DE NOVEMBRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

9.1.8

LLEI 32/2006, DE 18 D’OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.

Per la que s’estableixen les garanties per a evitar situacions objectives de risc per a la seguretat i salut
dels treballadors. Aquestes garanties es materialitzen:
- Condicionant a que les subcontractacions que es realitzen a partir del tercer nivell de subcontractació responguin
a causes objectives, amb la fi de prevenir pràctiques que donguin lloc a riscos per a la seguretat i salut en el
treball.
-

Exigint requeriments de qualitat o solvència a les empreses, entre els quals es troba l’acreditació de la formació
en prevenció de riscos laborals dels seus recursos humans.

-

Introduint mecanismes de transparència en les obres de construcció, mitjançant sistemes documentals i augment
de la participació dels treballadors de les empreses que intervenen a l’obra.

9.1.9

REIAL DECRET 1109/2007, DE 24 D’AGOST, PEL QUE ES DESENVOLUPA LA LLEI
32/2006, DE 18 D’OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓ.

El desenvolupament reglamentari s’estructura en:
- Regulació del règim de funcionament dels Registres d’Empreses Acreditades depenents de les autoritats laborals
autonòmiques: format i contingut de la sol·licitud, procediments d’inscripció, renovació i cancel·lació. Per a això
es configuren procediments administratius en els que prima l’agilitat i la simplificació dels tràmits.
-

Regulació del còmput dels treballadors contractats amb caràcter indefinit i de les previsions mínimes de
formació dels recursos humans, necessaris per a les inscripcions en el registre.

-

Regulació del Llibre de Subcontractació, determinant el seu format, habilitació per l’autoritat laboral i el seu
règim de funcionament.

En tot el que no s’oposi a la Legislació mencionada abans:
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9.1.10

CONVENI COL·LECTIU GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, APROVAT PER
RESOLUCIÓ DEL 4 DE MAIG DE 1992 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, EN TOT
EL REFERENT A SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.

9.1.11

PLEC GENERAL DE
D’ARQUITECTURA.

9.1.12

REIAL DECRET 485/1997 DE 14 D’ABRIL, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA
DE SENYALITZACIÓ EN LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

9.1.13

REIAL DECRET 486/1997 DE 14 D’ABRIL, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. REIAL DECRET 1627/1997 DE 24
D’OCTUBRE ANNEX IV.

9.1.14

REIAL DECRET 487/1997 DE 14 D’ABRIL, SOBRE MANIPULACIÓ INDIVIDUAL DE
CÀRREGUES QUE COMPORTI RISCOS, EN PARTICULAR DORSAL-LUMBARS PER ALS
TREBALLADORS.

9.1.15

REIAL DECRET 949/ 1997 DE 20 DE JUNY, SOBRE CERTIFICAT PROFESSIONAL DE
PREVENCIONISTES DE RISCOS LABORALS.

9.1.16

REIAL DECRET 952/1997, SOBRE RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS.

9.1.17

REIAL DECRET 1215/1997 DE 18 DE JULIOL, SOBRE LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D’EQUIPS DE TREBALL.

9.1.18

REIAL DECRET 1/1995 DE 24 DE MARÇ. ESTATUT DELS TREBALLADORS - TEXT REFÓS
CAPÍTOL II, SECCIÓ II. DRETS I DEURES DERIVATS DEL CONTRACTE ART.19.

9.1.19

DECRET 842/2002, DE 2 D’AGOST, PEL
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (REBT).

CONDICIONS

TÈCNIQUES

QUE

DE

LA

DIRECCIÓ

S’APROVA

EL

GENERAL

REGLAMENT

Resta de disposicions oficials relatives a la seguretat i salut que afectin als treballs que s’han de realitzar.

9.2

Obligacions de les parts implicades

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ocupa de les obligacions del Promotor, reflectides en els articles 3,
4, del Contractista en els articles 7, 11, 15, i 16, Subcontractistes, a l’article 11, 15, i 16 i Treballadors
Autònoms a l’article 12.
Per a aplicar els principis de l’acció preventiva, l’Empresari designarà un o diversos treballadors per a
ocupar-se d’aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà aquest servei amb una
entitat especialitzada aliena a l’Empresa.
La definició d’aquests Serveis així com la dependència a determinar una de las opcions que hem indicat
per al seu desenvolupament, està regulat a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus
articles 30 i 31, així com en l’Ordre del 27 de juny de 1997 i R.D. 39/1997 de 17 de gener.
L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades a l’article 42 d’aquesta Llei.
L’Empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral, la documentació establerta a
l’article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995.
L’Empresari haurà de consultar als Treballadors, l’adopció de les decisions relacionades a l’Article 33 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995.
Els Treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció, atenent-se als Articles 35 i 36 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.
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S’haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, estableix els requerirments exigibles als contractistes i subcontractistes,
regulant la subcontractació i millorant, com a conseqüència, les condicions de seguretat i salut dels
treballadors. L’incompliment de les obligacions previstes a la mencionada llei, donarà lloc a les
responsabilitats previstes en el seu article 11.
El Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost desenvolupa reglamentàriament la llei del paràgraf anterior.
9.2.1

COORDINADOR

Són les següents:
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant al prendre les decisions tècniques i
d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se
simultàniament o sucessiva, com el fet d’estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs
o fases del mateix. Com pot observar-se, aquesta obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’elaboració del projecte, pel que tot el que vam dir al respecte resulta d’aplicació aquí.
b) Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es
recullen a l’article 15 de la LPRL, els quals han de considerar-se com els principis generals aplicables durant
l’execució de l’obra, durant aquesta execució i, en particular, en les següents tasques:
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius
necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra o a
prop del lloc de l’obra.
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions al mateix.
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la LPRL.
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
f) Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.
Un eventual incompliment de les seves obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront al promotor que li hagi
designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si fos aquesta la naturalesa del vincle que els lliga,
encara que el normal, per tractar-se de professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la
responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la
responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta
responsabilitat és exclusiva de l’empresari, d’acord amb el disposat a l’article 45, apartat 1, de la LPRL.
En quant a la responsabilitat penal, dependrà de l’abast que els òrgans jurisdiccionals competents en
l’ordre penal donin al disposat en els articles 316 i 318 del Codi Penal, en quant als possibles subjectes
d’imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, encara
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que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure
que correspon en exclusiva a l’empresari, d’acord amb el disposat a l’article 14.1 de la LPRL.
9.2.2

CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES

Estaran obligats a:
a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, abans relacionats, en
particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent.
b) Complir i fer complir al seu personal l’establert en el pla de seguretat i salut.
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de coordinació
d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions mínimes
establertes a l’annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que han d’aplicarse a les obres), durant l’execució de l’obra.
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin
d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut a l’obra.
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa.
f) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació
necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
g) Estar inscrits en el Registre d’Empreses Acreditades, que depèn de la Comunitat Autònoma on radiqui el
domicili social de l’empresa contractista o subcontractista.
h) Vigilar el compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, per les empreses subcontractistes i treballadors
autònoms amb qui contractin, en particular en el que es refereix a les obligacions d’acreditació i registre
regulades a l’article 4.2 i al règim de la subcontractació regulat a l’article 5 de la citada llei.
i) Les empreses subcontractistes hauran de comunicar o traslladar al contractista, a través de les seves respectives
empreses poderdants en cas de ser diferents a aquell, tota la informació o documentació que afecti al contingut
del capítol II de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.
j) El contractista haurà de comunicar al coordinador de seguretat i salut i als representants dels treballadors de les
empreses incloses en l’àmbit d’execució del seu contracte que figurin en el Llibre de Subcontractació, la
subcontractació excepcional prevista a l’article 5.3. de la Llei 32/2006, de 18 d’agost.
k) Cada contractista ha de disposar d’un Llibre de Subcontractació, que restarà en tot moment a l’obra.
l) Cada empresa ha de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que utilitza i
de tota la documentació que exigeixi la legislació vigent.
Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució
correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en el relatiu a les obligacions
que els corresponen a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. Es
tracta, per un costat, d’una manifestació concreta del deure de cooperació, i, per l’altre, del deure «in
vigilando» al que fa al·lusió l’article 24 de la LPRL.
Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de
les mesures previstes en el pla, de forma que la cadena de responsabilitats abasta des de l’empresari
principal fins a l’últim subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims.
Acaba l’article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la seva
no exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits on els seus incompliments donguessin lloc a
l’exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar
de manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix
a dalt, però no al revés.
9.2.3

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Estaran obligats a:
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m) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la LPRL, en particular al desenvolupar
les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, al que ens remetem.
n) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’Annex IV del RDDMSC durant l’execució
de l’obra.
o) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l’article 29, apartats
1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d’usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies
perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat i
utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, d’acord amb les instruccions
rebudes per part d’ell.
p) Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials establerts a
l’article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert.
q) Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball (el text i comentari del qual el lector els trobarà en els apartats XI-12 corresponents del present capítol).
r) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual.
s) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa.
t) Complir l’establert en el pla de seguretat i salut.
Com pot apreciar-se, en la relació d’obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms hi
conflueixen unes normes pròpies de l’empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador
(lletres c, e), i altres mixtes, en les que un aspecte és propi del paper de l’empresari i l’altre aspecte és
propi de la posició del treballador (lletra f).
Amb això es posa de manifest l’especial condició del treballador autònom, qui, per una part, aporta el seu
treball d’una forma personal, habitual i directa a l’execució de l’obra ajuntant esforç i resultat a un fi
comú propietat d’un tercer, diferent a la resta de participants a l’execució, i, per altra part, ho fa amb
independència organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació per a
la consecució de l’objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que hauran d’ajustar-se en tot moment
als requeriments que els marqui la normativa específica d’aplicació.
Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat
administrativa davant l’eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos
laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una
responsabilitat empresarial únicament i no afectava als treballadors autònoms en quant a tals (una
qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbir-los en la mesura que ocupin a altres treballadors
dins del seu àmbit d’organització i direcció, el que el situa en la condició d’empresaris als efectes
previstos en el RDDMSC i resta de normativa de prevenció de riscos laborals).
Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda a la LPRL mitjançant la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, de Mesures fiscals, Administratives i de l’Ordre Social.
9.2.4

TREBALLADORS

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada
i comprensible de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereix a la seva seguretat i
salut a l’obra.
Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre
de treball.
Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l’ús de les mesures
de protecció que se’ls proporcioni, havent de demanar aquella protecció que considerin necessària i no
se’ls ha facilitat.
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Assegurança de responsabilitat civil i tot risc

Serà preceptiu a l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil
professional; així mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en
l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor, pels
danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, pels
fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a persones de les que hagi de respondre,
s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil
patronal.
El Contractista ve obligat a la contractació de la seva assegurança en la modalitat de tot risc a la
construcció durant el termini d’execució de l’obra amb ampliació d’un període de manteniment d’un any,
comptant a partir de la data d’acabament definitivade l’obra.
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9.4 Condicions de caràcter facultatiu
9.5

Coordinador de seguretat i salut

Aquesta figura de la seguretat i salut va ser creada mitjançant els articles 3, 4, 5 8i 6 de la Directiva
92/57 C.E.E. “Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció
temporals o mòbils”.
El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent-hi en el
seu àmbit d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la que es realitzin treballs de construcció o
enginyeria civil.
A l’article 3 del R.D. 1627/1997, es regula la figura dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.
A l’article 8 del R.D. 1627/1997, es reflecteixen els principis generals aplicables al projecte d’obra.

9.6

Estudi de seguretat i salut

Els articles 5 i 6 del R.D. 1627/97, regulen el contingut mínim dels documents que formen part d’aquests
estudis, així com per qui han d’ésser elaborats.
Els documents a que fa referència són:
- Memòria
-

Plec de condicions

-

Amidaments

-

Pressupost

-

Plànols

9.7

Pla de seguretat i salut en el treball

L’article 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut en el
treball. Aquest Pla haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions indicades anteriorment, seran
assumides per la Direcció Facultativa.
L’article 9 del R.D. 1627/1997, regula les obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra.
L’article 10 del R.D. 1627/1997, reflecteix els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra.

9.8

Llibre d’incidències, registre i comunicació

L’article 13 del R.D. 1627/1997, regula les funcions d’aquest document.
Les anotacions que s’inclouen en el llibre d’incidències estaran únicament relacionades amb la
inobservància de les instruccions, prescripcions i recomanacions preventives recollides en el Pla de
seguretat i salut.
Les anotacions en aquest llibre només podrán ser efectuades pel coordinador, responsable del seguiment
del Pla de seguretat i salut, per la Direcció facultativa, pel contractista principal, pels subcontractistes o
els seus representants, per tècnics dels Centres Provincials de seguretat i salut, per la Inspecció de
Treball, per membres del Comitè de seguretat i salut i pels representants dels treballadors a l’obra.
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, l’empresari principal haurà de remetre en el termini
màxim de (24) vint-i-quatre hores, còpies a la Inspecció de Treball de la província on es realitza l’obra, al
responsable del seguiment i control del Pla, al Comitè de Salut i Seguretat i al representant dels
treballadors. Conservarà les destinades a si mateix, adequadament agrupades, a la pròpia obra, a
disposició dels anteriorment relacionats.
Sense perjudici de la seva consignació en el llibre d’incidències, l’empresari haurà de posar a coneixement
del responsable del seguiment i control del Pla de seguretat i salut, de forma immediata, qualsevol
incidència relacionada amb el mateix, deixant-ne constància fefaent.
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Quants suggeriments, observacions, iniciatives i alternatives siguin formulades pels òrgans que resultin
legitimats per a això, referent al Pla de seguretat i salut sobre les mesures de prevenció adoptades o
sobre qualsevol incidència produïda durant l’execució de l’obra, hauran de ser comunicades el més
ràpidament possible per l’empresari al responsable del seguiment i control del Pla.
Els comunicats d’accident, notificacions i informes relatius a la seguretat i salut que es cursin per escrit
pels qui estiguin facultats per a fer-ho, hauran de ser posats a disposició del responsable del seguiment i
control del Pla de seguretat i salut.
Les dades obtingudes com a conseqüència dels controls i investigacions previstos en els apartats
anteriors seran objecte de registre i arxiu en obra per part de l’empresari, i el responsable del seguiment
i control del Pla haurà de tenir-hi accés.

9.9

Paralització dels treballs

La mesura de paralització de treballs que contempla el Reial Decret 1627/1997 és diferent a les que es
regulen en els articles 21 (a adoptar pels treballadors o pels seus representants legals, en els casos de
risc greu o imminent) i l’article 44 (a adoptar per la Inspecció de Treball i Seguretat Social ) de la LPRL.
Aquí es tracta de la paralització que pot acordar el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra o qualsevol altra persona de les que integren la direcció facultativa de la mateixa,
quan observen un incompliment de les mesures de seguretat i salut en circumstàncies de risc greu i
imminent per als treballadors, i pot afectar a un tall o treball concret o a la totalitat de l’obra, si fos
necessari.
Si es portés a terme aquesta mesura, la persona que l’hagués adoptat haurà de donar comptes de la
mateixa als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i,
en el seu cas, als subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants dels
treballadors.
Al marge d’això, si el coordinador o la direcció facultativa observessin incompliments de les mesures de
seguretat i salut, hauran d’advertir –ne al contractista afectat, deixant constància de tal incompliment en
el llibre d’incidències.
En qualsevol cas, l’adopció de la mesura de paralització dels treballs per part de les persones abans
mencionades s’entén sense perjudici del disposat a la normativa sobre contractes de les Administracions
públiques en relació amb el compliment de terminis i suspensió d’obres.
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9.10 Condicions tècniques
9.11 Maquinària
-

Compliran les condicions establertes a l’Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997.

-

La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, será manipulada per personal especialitzat, es
mantindran en bon ús, pel que es sotmetran a revisions periòdiques i en cas d’avaries o mal funcionament es
paralitzaran fins que es reparin.

-

L’ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant.

-

Els elements de protecció, tant personals com col·lectius hauran de ser revisats periòdicament per a que puguin
complir eficaçment la seva funció.

-

Les operacions d’instal·lació i manteniment, hauran de registrar-se documentalment en els llibres de registre
pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en
altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat per personal competent,
assignant-los el ja mencionat llibre de registre d’incidències.

-

La instal·lació de les grues torre requerirà una atenció especial, el muntatge de les quals es realitzarà per personal
autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» essent-los d’aplicació l’Ordre
de 28 de juny de 1988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors,
referent a grues torre per a obres.

-

Les màquines amb ubicació variable, tals com circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisades per personal
expert abans del seu ús a l’obra, quedant a càrrec de la Direcció de l’obra, amb l’ajuda del Vigilant de Seguretat,
la realització del manteniment de les màquines segons les instruccions proporcionades pel fabricant.

-

El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades a l’obra, haurà d’estar degudament autorizat per a això,
per part de la Direcció de l’obra, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús.

9.12 Instal·lacions provisionals d’obra
9.12.1

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les següents condicions particulars.
u) Quadres elèctrics:
- Els quadres de distribució elèctrica seran construïts amb materials incombustibles i inalterables pels agents
atmosfèrics. Seran de construcció estanca a l’aigua.
- La tapa del quadre restarà sempre tancada i s’obrirà exclusivament per personal competent i autoritzat per a
fer-ho.
- Les línies generals de força hauran d’anar encapçalades per un disjuntor diferencial de 300 mA de sensibilitat.
- Es comprovarà que a l’accionar el botó de prova del diferencial, cosa que s’haurà de realitzar periòdicament,
aquest és desconnecta i en cas contrari és absolutament obligatori procedir a la revisió del diferencial per
personal especialitzat i en últim cas substituir-lo per un de nou.
- El quadre general haurà d’anar proveït d’interruptor general de tall omnipolar que deixi tota l’obra sense
servei, totalment aïllat en totes les seves parts actives.
- Els quadres de distribució elèctrica hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques, així com els embolcalls
metàl·lics, perfectament connectades a terra.
- Els endolls i preses de corrent seran de material aïllant, doble aïllament, disposant d’un dels pols per a la presa
de terra.
- Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits, interruptors, etc., hauran de ser d’equip totalment tancat
que impossibilitin en qualsevol cas, el contacte fortuït de persones o coses.
- Tots els borns de les diferents connexions hauran d’estar proveïts de protectors adequats que impedeixin un
contacte directe amb ells mateixos.
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- En el quadre elèctric general, s’han de col·locar interruptors (un per endoll) que permetin deixar sense corrent
els endolls en els que s’hi vagi a connectar maquinària de 10 o més ampers, de forma que sigui possible
endollar i desendollar la màquina sense corrent.
- Els taulers portants de les bases d’endoll dels quadres elèctrics auxiliars, s’hauran de fixar de manera eficaç a
elements rígids de l’edificació, que impedeixin que es desenganxi de forma fortuïta dels conductors
d’alimentació, així com contactes amb elements metàl·lics que puguin ocasionar descàrregues elèctriques a
persones o objectes.
- L’accés al quadre elèctric s’haurà de mantenir desembarassat i net de materials, fang, etc. en previsió de
facilitar qualsevol maniobra en cas d’emergència.
v) Làmpades elèctriques portàtils:
- Tal i com exigeix l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, aquests equips reuniran les
següents condicions mínimes:
- Tindran mànec aïllant.
- Disposaran d’un dispositiu protector de la làmpada, de suficient resistència mecànica.
- La seva tensió d’alimentació serà de 24 V o bé estar alimentades per mitjà d’un transformador de separació de
circuits.
- Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquests instal·lacions NO seran intercanviables amb altres
elements iguals utilitzats en instal·lacions de voltatge superior.
w) Conductors elèctrics:
- Totes les màquines accionades per energia elèctrica hauran de disposar de connexió a terra, essent la
resistència màxima permesa dels electrodes o plaques, de 5 a 10 ohms.
- Els cables de conducció elèctrica, s’utilitzaran amb doble aïllament impermeable, i preferentment, de coberta
exterior resistent als fregaments i cops.
- S’evitarà que discorrin pel terra disposant-los a una altura mínima de 2,5 m.
- No estaran deteriorats, per a evitar zones sota tensió.
- Les mànegues per a connectar les màquines, portaran a més dels fils d’alimentació elèctrica corresponents, un
per a la connexió al pol de terra de l’endoll.
- Les mànegues elèctriques que estiguin col·locades sobre el terra, hauran de ser enterrades convenientment.
Per cap motiu es podran emmagatzemar objectes metàl·lics, punxants, etc. sobre aquestes zones que
poguessin provocar la perforació de l’aïllament i descàrrega accidentals per aquesta causa.
- En cas que aquestes mànegues elèctriques, no puguin ser enterrades, es col·locaran de forma elevada o aèria.
x) Instal·lació elèctrica per a corrent de baixa tensió.
- No s’ha d’oblidar que està demostrat estadísticament que el nombre més gran d’accidents elèctrics es
produeix pel corrent altern de baixa tensió. Per això, els treballadors es protegiran del corrent de baixa tensió
per tots els mitjans que segueixen:
- No acostant-se a cap element amb baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m si no és amb les
proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament protegides per a treballar
a baixa tensió. Si es sospités que l’element està sota alta tensió, mentre el contractista adjudicatari esbrina
oficialment i exacta la tensió a què està sotmès, s’obligarà amb la senyalització adequada, als treballadors amb
les seves eines, a mantenir-se a una distància no menor de 4 m, es prohibeix qualsevol treball que estigui en
tensió, s’ha d’assegurar que abans de treballar es prenen les mesures de seguretat necessàries.
- En cas que l’obra s’interferís amb una línia aèria de baixa tensió que no es pogués retirar, es muntaran els
corresponents pòrtics de protecció, mantenint la llinda del pòrtic, en totes les direccions, a una distància
mínima dels conductors de 0,50 m.
- Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran combinant adequadament les Instruccions
Tècniques Complementàries ITC-BT 018, 021 i 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (aquesta
última citada es correspon amb la norma UNE 20383-75).
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- Es combina, en suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors diferencials, de tal
forma que en l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit en ocasions, cap massa prengui mai una tensió
igual o superior a 24 V.
- La terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 mil·límetres i
longitud mínima 2 metres. En cas de vàries piques, la distància entre elles serà, com a mínim, una vegada i
mitja la seva longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 centímetres per sota del terra en una perforació i
reomplerta amb sorra. Si són vàries estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure de 35 mil·límetres
quadrats de secció. La presa de terraaixí obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a
les preses de terra de tots els quadres generals d’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de
quedar connectades a terra.
- Totes les sortides d’enllumenat dels quadres generals d’obra de baixa tensió estaran dotades amb un
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat, i totes les sortides de força d’aquests quadres estaran dotades
amb un interruptor diferencial de 300 mA de sensiblitat.
- La presa de terra es tornarà a medir a l’època més seca de l’any i es mantindrà amb un grau d’humitat òptim.
y) Instal·lació elèctrica per a corrent d’alta tensió.
Donada la summa gravetat que gairebé sempre suposa un accident amb corrent elèctric d’alta tensió,
sempre que un element amb alta tensió intervingui com a part de l’obra, o s’interfereix amb ella, el
contractista adjudicatari queda obligat a assabentar-se oficialment i de forma exacta de la tensió. Es
dirigirà, per això, a la companyia distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element amb
tensió.
En funció de la tensió esbrinada, es consideraran distàncies mínimes de seguretat per a tots els treballs
en la proximitat d’instal·lacions en tensió, mesurades entre el punt més proper amb tensió i qualsevol
part extrema del cos del treballador o de les eines utilitzades per ell, les que segueixen:
Tensions des de 1 a 18 kV
0,50 m
Tensions més grans de 18 kV fins a 35 kV
0,70 m
Tensions més grans de 35 kV fins a 80 kV
1,30 m
Tensions més grans de 80 kV fins a 140 kV
2,00 m
Tensions més grans de 140 kV fins a 250 kV
3,00 m
Tensions més grans de 250 kV
4,00 m
En cas que l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta tensió, es muntaran els pòrtics de protecció,
mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 4 m.
Si aquesta distància de 4 m. no permetés mantenir per sota de la llinda el pas de vehicles i de
treballadors, s’haurà d’atendre a la taula donada anteriorment.
Per exemple, per al cas que hagi de travessar per sota de la catenària, la distància mitjana en totes
direccions i més desfavorable de la llinda als conductors de contacte, no serà inferior a 0,80 m. Es fixarà
la llinda, mantenint els mínims citats, el més baix possible, però de tal manera que permeti el pas de
vehicles d’obra.
Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal especialitzat i almenys per
dues persones per a que puguin auxiliar-se. S’adoptaran les següents precaucions:
1. Obrir com a tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat del seu tancament intempestiu.
2. Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
3. Reconeixement de l’absència de tensió.
4. Col·locar els senyals de seguretat adequats delimitant la zona de treball.
5. Es col·locarà derivació a presa de terra per perxa aïllant.
Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartat 1, 3 i 4.
En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors es seguiran les següents normes:
1. Per a l’aïllament del personal s’empraran els següents elements:
- Perxa aïllant.
- Guants aïllants.
- Banquet aïllant.
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2. Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per a evitar el seu funcionament
intempestiu.
3. En els comandaments dels aparells de tall s’hi col·locaran cartells que indiquin, quan procedeixi, que no pot
maniobrar-se.
En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà tal i com segueix:
4. El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o en tallacircuit, tenint cura que mai quedi obert i
serà manipulat per especialistes.
5. Si es manipulen olis es tindran a l’abast elements d’extinció, principalment sorra. Si el treball és en cel·la, amb
instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada per al seu accionament manual. Quan el treball s’efectuï en el
propi transformador, estarà bloquejada per a evitar que el seu funcionament imprevist pugui causar accidents als
treballadors.
Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la seva font d’alimentació
mitjançant tall visible, abans de treballar amb ells s’hauran de posar en tallacircuit i a terra, esperant el
temps que sigui necessari per a la seva descàrrega.
En els alternadors, motors síncrons, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular a l’interior d’una
màquina, es comprovarà el següent:
6. Que la màquina estigui aturada.
7. Que els borns de sortida estiguin en curt circuit i a terra.
8. Que la protecció contra incendis està bloquejada.
9. Que els fusibles de l’alimentació estan retirats del rotor quan aquest mantingui en tensió permanent la màquina.
10. Que la atmosfera no és inflamable o explosiva.
Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una instal·lació d’alta tensió
abans de deixar sense tensió els conductors i aparells que contenen. Recíprocament, es prohibeix donar
tensió sense tancar-la prèviament amb el resguard de protecció.
Només es restablirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan s’estigui totalment segur que
no hi queda ningú treballant.
Les operacions que condueixen a la posada en servei es faran en l’ordre següent:
11. En el lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de protecció complementari, i el cap del treball,
després de l’últim reconeixement, donarà l’avís que ja ha conclòs.
12. A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el treball, es retirarà el material de
senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i maniobra.
Quan per a necessitat de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tals com línia d’alta tensió i
transformador de potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la cura necessària en complir el
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació, i, especialment, les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT
09 i 13.
9.12.2

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

S’instal·laran extintors de pols polivalent d’acord amb la Norma UNE-23010, seran revisats anualment i
recarregats si és necessari. Així mateix, s’instal·laran en els llocs de més risc a 1,5 m d’altura del terra i
es senyalitzaran de forma reglamentària.
9.12.3

EMMAGATZEMATGE I SENYALITZACIÓ DE PRODUCTES

Els productes, tals com dissolvents, pintures, vernissos, adhesius, etc. i altres productes de risc
s’emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats, allunyats de focus
d’ignició i perfectament senyalitzats. El caràcter específic i la toxicitat de cada producte perillós, estarà
indicat pel senyal de perill característic.
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9.13 Serveis d’higiene i benestar
Tal i com s’ha indicat a l’apartat 1.3.2 de la Memòria d’aquest estudi de Seguretat i Higiene, es disposarà
d’ instal·lacions de vestuaris, serveis higiènics i menjador per als treballadors, dotats de la manera
següent:
- El vestuari estarà proveït de bancs o seients i de taquilles individuals, amb clau, per a guardar la roba i el calçat.
-

Els banys disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, proveït de sabó per cada deu empleats o fracció d’aquesta
xifra i d’un mirall de dimensions adequades, en la mateixa proporció.

-

Es dotaran els banys d’assecadors d’aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas, recipients
adequats per a dipositar les utilitzades.

-

Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja.

-

Existiran vàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic. Existint, almenys, un vàter per a
cada vint-i-cinc homes o fracció d’aquesta xifra. Els vàters no tindran comunicació directa amb menjadors i amb
vestuaris.

-

Les dimensions mínimes de les cabines seran 1 metre per 1,20 de superfície i 2,30 metres d’altura.

-

Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran proveïdes de tancament interior i d’un
penjador.

-

S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta, per cada deu treballadors o fracció d’aquesta xifra.

-

Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades amb tancament interior.

-

Els terres, parets i sostres dels vàters, dutxes, cambres de bany i vestuari seran continus, llisos i impermeables,
realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran la neteja amb
líquids desinfectant o antisèptics amb la freqüència necessària.

-

Tots els seus elements, com aixetes, desaigües i ruixadors de dutxes, estaran sempre en perfecte estat de
funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització.

-

Anàlegament els pisos, parets i sostres de menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, tindran una
il·luminació, ventilació i temperatures adequades i l’altura mínima del sostre serà de 2,60 metres.

-

Es disposarà d’una pica amb aigua potable per a la neteja d’utensilis.

-

El menjador disposarà de taules i cadires, escalfa menjars i un recipient de tancament hermètic per a deixalles.

-

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción.

-

Per a la neteja i conservació d’aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d’un treballador amb la
dedicació necessària.
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9.14 Mitjans de protecció
9.15 Inici de les obres
Abans d’iniciar les obres, s’han de supervisar les peces de roba i els elements de protecció individual i
col·lectiva per a veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En
cas contrari es rebutjaran adquirint-ne de nous.
Tots els mitjans de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació de la C.E., i s’ajustaran a
les disposicions mínimes recollides en el R.D. 773/1997, de 30 de maig.
A més, i abans d’iniciar-se les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles i fins i tot, si ha
d’haver-hi excavacions, regar-la lleugerament per a evitar la producció de pols. Per la nit s’ha d’instal·lar
una il·luminació suficient. Quan no s’exercitin treballs durant la nit, haurà de mantenir-se almenys una
il·luminació mínima en el conjunt, amb l’objecte de detectar possibles perills i observar correctament els
senyals d’avís i de protecció.
De no ser així, s’han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la
tensió d’una línia elèctrica, la importància del trànsit d’una carretera, etc. Especialment el personal que
manipula la maquinària d’obra ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i
que en cap cas podrà acostar-se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és
superior als 50.000 V., la distància mínima serà de 5m).
Totes les cruïlles subterrànies i molt especialment les d’energia elèctrica i les de gas, han de quedar
perfectament senyalitzades sense oblidar la seva cota de profunditat.

9.16 Proteccions col·lectives
9.16.1

LLUM PORTÀTIL DE MÀ

Col·locar fora de l’abast de l’aigua. Abans de tocar l’empunyadura, es comprovarà, que està seca. Si no,
es desconnectarà prèviament el llum de la xarxa.
No tocar la bombeta, el vidre o la reixeta després que la làmpada hagi estat una estona encesa.

9.16.2

PRESA DE TERRA

Tots els aparells, mecanismes i caixes metàl·liques que tenen connexions elèctriques estan connectats a
terra mitjançant un conductor sense interrupció des de cada presa de corrent i des de cada carcassa, fins
a una connexió elèctrica eficaç amb el terreny, generalment formada per una pica d'acer xapat de coure,
amb un born al que s’hi connecta el conductor. La pica està clava en el terreny > 60 cm.
La connexió ha d’assolir una resistència del terreny tant propera a zero com sigui possible mesurada
amb un teluròmetre.
Si la connexió no obté la conductivitat suficient:
· S’utilitza una pica més profunda, o es clava en terreny humit, o diverses piques en paral·lel tan
separades com sigui possible.
· S’afegeix al terreny al voltant de la pica un agregat de sals simples o en gel, de coc o carbó vegetal.
· S’aplica una injecció de bentonita o de resines sintètiques al terreny, al voltant de la pica.

9.16.3

EXTINTOR PORTÀTIL

La rapidesa és essencial en l’extinció, per la qual cosa l'extintor ha de ser en un lloc visible, conegut i a
l’abast de tothom.
Tots l’han de saber fer servir. Els extintors han de reflectir el tipus d’incendi que es preveu a l’obra i
comptar amb gràfics ben visibles que ensenyin a manejar-lo només amb una ullada.
Han d’estar en bones condiciones d’ús, per la qual cosa s’han de revisar amb la freqüència adequada.
Extintors de pols seca
Són considerats el demorador d’incendis universal. Contra focs de paper, fusta, plàstics, escombraries o
teixits (classe A), líquids inflamables, com lubricants industrials, combustible i pintures (classe B), i equip
elèctric (classe C).
Extintors d’aigua a pressió
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Contra focs de classe A. No s’han d’utilitzar per a apagar líquids inflamables, doncs el foc s’atiaria més
de manera fulminant, ni on pugui haver-hi cables elèctrics connectats al corrent.
Extintors de productes químics humits.
Per apagar olis comestibles o greixos, però no derivats del petroli i focs de la classe A.
Extintors d’escuma
Contra focs de classe A, però especialment idonis per als de classe B. S’ha d’aplicar l’escuma amb cura
perquè s’extengui ràpidament sobre el líquid, sense penetrar-hi. Mai s’ha d'utilitzar escuma aprop d’una
font d’electricitat.
Extintors de diòxid de carboni
Contra gairebé tot tipus de focs, excepte els de gasos inflamables. Però si el combustible segueix calent,
quan es desfà del diòxid de carboni i es renova l’aire, pot tornar a cremar espontàniament. Pot asfixiar en
espais tancats:és important sortir del recinte i tancar la port tan aviat com s’hagi extingit el foc.
Mantes ignífugues
Contra flames i focs petits i controlats per a salvar a qui li prengui la roba. En aquesta situació la regla
fonamental és: “Aturi’s, tiri’s a terra i rodi”. No corri; només atiarà les flames. Si s'embolica en una manta
ignífuga o algú l’ajuda a fer-ho mentre roda pel terra, extinguirà el foc encara més ràpidament.

9.16.4

TROMPA D'ABOCAMENT DE RUNA

Acumulació i transport de runa
A cada planta hi ha un dipòsit per a la recollida de runa i materials sobrers.
La runa es recull i descarrega de planta en planta, o s’aboca a través de trompes.
La runa de cada planta s’aboca diàriament en el dipòsit general de l’obra.
Quan l’abocament es realitza per baixant, es cobreix tot el perímetre del contenidor o la superfície no
ocupada pel baixant.
Mai es tira runa directament des de les bastides.
Cada treballador és responsable de l’ordre i la neteja del seu lloc de treball i del recinte de l’obra.
Els mànecs dels carretons tenen salvamans.
Hi ha rampes que permeten i faciliten la circulació dels carretons.
No s’abandonen materials o eines en accessos, llocs de pas o sobre les bastides.
Les taules i taulons amb claus s’emmagatzemen en un lloc específic on se’ls retirarà els claus.
La zona d’abocament de la runa tè protecció de baranes, amb llistó intermedi i sòcol, i està senyalitzada
la prohibició del pas.
Quan es produeix un vessament de carburant, greix o altres líquids, les basses es netegen i es cobreixen
amb sorra.
Es rega la runa per evitar polsegueres.
El transport de materials sobrers de les plantes al dipòsit general es fa amb sacs, canals, cabassos,
etcètera.
Hi ha cubs per a diferents materials i reciclatges (escombraries, papers, ampolles, etc.) en els menjadors
i locals de descans.
Trompes o baixants
Els conductes tubulars d’evacuació de runa estan ancorats als forjats i tenen proteccions per a què no hi
caiguin els operaris.
Les façanes on s’instal·len els baixants per a runa tenen barana i apantallanament a cada planta al
voltant de l’embocadura dels baixants.
Les embocadures dels baixants comptaran amb tapes susceptibles de tancar-se mitjançant clau o
candau en cas de ser necessari realitzar tasques, com retirada o desplaçament de contenidors, sota de
la zona de caiguda de runa des de les plantes.
Els baixants:
· Són fàcilment accessibles des de qualsevol punt de l’obra. El seu nombre es determina per la seva
distància màxima fins a qualsevol punt.
· És fàcil emplaçar sota del baixant un contenidor o camió.
· Es situen de forma que no s’hagin de traslladar en molt de temps, a ser possible durant tota l’obra.
· Estan allunyats dels llocs de pas.
· El seu tram superior no sobrepassa 0,90 m del nivell del terra.
· L’embocadura d’abocament a cada planta té pantalles de protecció o barana tupida i sòcol, d'altura que
permet descarregar els carretons.
· Hi ha topalls per a la roda a les zones de descàrrega dels carretons.
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· Tenen pendent inferior a la resta en el seu tram inferior, que és giratori.
· La seva embocadura inferior està a la mínima distància possible del recipient o contenidor de recollida.
· La seva estabilitat s’assegura amb subjeccions.
· En els enderrocs d’edificis s’instal·len fins a una planta inferior a la que es realitzi l’enderroc, i s’anirà
desmuntant a mesura que s’enderroquin les plantes.

9.17 Proteccions individuals
9.17.1

CONFORMITAT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

És el Reial Decret 1407/1992 el que, en funció de la categoria assignada pel fabricant de l’EPI, estableix
el tràmit necessari per a la seva comercialització dins de l’àmbit de la Comunitat Europea.
9.17.1.1 Declaració de conformitat
Els models d’EPI classificats com a categoria I pel fabricant poden ser fabricats i comercialitzats complint
els següents requeriments:
 El fabricant, o el seu mandatari establert a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), haurà de reunir la
documentació tècnica de l’equip, amb la final de sotmetre-la, si així li fos sol·licitat, a l’Administració
competent.
 El fabricant elaborarà una declaració de conformitat, a fi de poder-la presentar, si així li fos sol·licitat,
a l’Administració competent.
 El fabricant estamparà a cada EPI i en el seu embolcall de forma visible, legible i indeleble, durant el
període de durada previsible d’aquest EPI, la marca CE.
Quan per les dimensions reduïdes d’un EPI o component d’EPI no es pugui inscriure tota o part de la
marca necessària, se l’haurà de mencionar a l’embalatge i en el prospecte informatiu del fabricant.
9.17.1.2 Documentació tècnica del fabricant
La documentació haurà d’incloure totes les dades d’utilitat sobre els mitjans aplicat pel fabricant amb la fi
d’aconseguir la conformitat dels EPI a les exigències essencials corresponents. Haurà d’incloure:
 Un expedient tècnic de fabricació format per:
- Els plànols de conjunt i de detall de l’EPI, acompanyats, si fos necessari, de les notes dels càlculs i dels
resultats dels assaigs de prototipus dins dels límits del que sigui necessari per a comprovar que s’han respectat
les exigències.
- La llista exhaustiva de les exigències essencials de seguretat i de sanitat, i de les normes armonitzades i altres
especificacions tècniques que s’han tingut en compte en el moment de projectar el model.
 La descripció dels mitjans de control i de prova realitzats en el lloc de fabricació.
 Un exemplar del prospecte informatiu de l’EPI.
9.17.1.3 Prospecte informatiu
El prospecte informatiu elaborat i entregat obligatòriament pel fabricant amb els EPI comercialitzats
inclourà, a més del nom i l’adreça del fabricant i/o del seu mandatari a la CEE, tota la informació útil
sobre:
 Instruccions d’emmagatzematge, ús, neteja, manteniment, revisió i desinfecció. Els productes de
neteja, manteniment o desinfecció aconsellats pel fabricant no hauran de tenir a les seves condicions
d’utilització, cap efecte nociu ni en els EPI ni a l’usuari.
 Rendiments assolits en els exàmens tècnics dirigits a la verificació dels graus o classes de protecció
dels EPI.
 Accessoris que es puguin utilitzar en els EPI i característiques de les peces de recanvi adequades.
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 Classes de protecció adequades als diferents nivells de risc i límits d’ús corresponents.
 Data o termini de caducitat dels EPI o d’alguns dels seus components.
 Tipus d’embalatge adequat per a transportar els EPI.
 Explicació de les marques, si n’hi hagués.
Aquest prospecte d’informació estarà redactat de forma precisa, comprensible i, almenys, en la llengua o
llengües oficials de l’Estat membre destinatari.
9.17.2

EXAMEN CE DE TIPUS

Els models d’EPI classificats com categoria II hauran de superar l’examen CE de tipus.
L’examen CE de tipus és el procediment mitjançant el qual l’organisme de control comprova i certifica
que el model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat exigides pel Reial Decret
1407/1992.
El fabricant o el seu mandatari presentarà la sol·licitud d’examen de tipus a un únic organisme de control
i per a un model concret.
9.17.3

MARCATGE CE EN ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

La Directiva 89/686/CEE i el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre estableixen a l’Annex II uns
Requeriments Essencials de Seguretat que han de complir els Equips de Protecció Individual segons els
sigui aplicable, per a garantir que ofereixen un nivell adequat de seguretat segons els riscos pels que
estan destinats a protegir.
El marcatge CE de Conformitat estableix pel Reial Decret 1407/1992, va ser modificaat per la Directiva
del Consell 93/68/CEE que ha estat transposada mitjançant l’Ordre Ministerial de 20 de febrer de 1997
que modifica el marcatge CE deixant-lo com segueix:

CE
CATEGORIA II: CE
CATEGORIA III: CE
CATEGORIA I:

: Número distintiu de l’Organisme Notificat que intervé en la fase de producció tal i com s’indica a
l’article 9 del Reial Decret 1407/1992.
Els requeriments que ha de reunir el marcatge CE de Conformitat són els següents:
El marcatge «CE» es col·locarà i restarà col·locat en cada un dels EPI fabricats de forma visible, legible i
indeleble, durant el període de durada previsible o de vida útil de l’EPI; no obstant, si no fos possible
degut a les característiques del producte, el marcatge «CE» es col·locarà a l’embalatge.
9.17.4

EPI: BRAÇALET REFLECTOR

Cintes amb alt índex de reflectivitat òptica que es col·loquen al voltant del braç o del tors perquè l'operari
que les porta sigui visible en condicions de baixa il·luminació, prevenint atropellaments.
Marcatge CE obligatori.

9.17.5

EPI: POLAINES REFLECTORES

9.17.6

EPI: ABRIC D'ALTA VISIBILITAT

9.17.7

EPI: CASC PROTECTOR CONTRA RISC MECÀNIC

Condicions requerides de comportament
· Absorció d’impactes.
· Resistència a la perforació.
· Resistència a la flama.
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· Punts d’ancoratge de la barballera.
Condicions recomanades de comportament
· Aïllant de baixa temperatura.
· Aïllant d’alta temperatura.
· Aïllant elèctric.
· Resistent a la deformació lateral.
· Resistent a les esquitxades de metall fos.
Marcatge
· Número de la normativa d’aplicació.
· El nom o marca identificativa del fabricant.
· L’any i trimestre de fabricació.
· Model (segons denominació del fabricant). Haurà d’estar marcat tant al casc com a l’arnès.
· La talla o gamma de talles (en cm), marcades tant al casc com a l’arnès.
Addicionalment, s’haurà de fixar al casc una etiqueta amb informació relativa a:
· La necessitat de fixar el casc al treballador mitjançant els ajustaments necessaris.
· La influència dels impactes soferts pel casc sobre els seus nivells de protecció, tot i que no hi existeixin
danys aparents, indicant la seva necessitat de substitució.
· Advertència sobre la influència de les possibles modificacions o eliminacions que realitzi el treballador
sobre qualsevol element del casc sobre la reducció del seu nivell de protecció.
· No aplicar pintura, dissolvents, etiquetes, excepte si es realitza conforme a les instruccions del
fabricant.
Haurà de dur marcats o en una etiqueta els requisits addicionals que compleix en relació a temperatura,
aïllament elèctric resistència a esquitxades de metall fos i deformació lateral.
Característiques físiques
Distància vertical externa. Alçada de la superfície superior del casc quan aquest s’utilitza. Indica la
distància lliure >80 mm.
Distància vertical interna. Alçada de la superfície interior de la carcassa damunt del cap quan el casc
s’utilitza. Indica la seva estabilitat >50 mm.
Espai lliure vertical interior. Profunditat de l’espai d’aire immediatament per damunt del cap quan el casc
s’utilitza. Indica la ventilació >25 mm.
Espai lliure horitzontal. La distància horitzontal entre el cap i la part interior de la carcassa mesurada en
els laterals >5 mm.
Arnès. Inclou una cinta de cap i una tira d’ajustament al clatell. La longitud de la cinta de cap o de la tira
d’ajustament al clatell serà ajustable en increments <a 5 mm.
Barballera. Té una amplada > 10 mm, mesurada quan no es troba tibada i pot subjectar-se a la carcassa
a la banda de cap.

9.17.8

EPI: CASC PROTECTOR CONTRA L'ELECTRICITAT

Cascs de protecció E-AT tenen la mateixa resistència mecànica que els cascs N, però poden utilitzar-se
per a tensions de fins ta 20 kV. Aquests cascs estan dissenyats per a protegir de riscos mecànics, estant
les seves característiques dielèctriques encaminades a prevenir contactes elèctrics accidentals.
El pes del casc és < 450 grams.
El volum de ventilació és tal que l’espai lliure entre el cap de l’usuari i el casc és de > 21 mm.
L’amplada de la banda de contorn és > 25 mm.
S’adapta correctament sobre el cap de forma que no es desprengui fàcilment a l’ajupir-se o amb un
moviment.
L’arnès es fixa bé al cap, de manera que no es produeixin molèsties per irregularitats o arestes vives.
S’evita la barballera, que podria ser una font addicional de risc.
En punts sotmesos a radiacions relativament intenses (sol), els cascs són de policarbonat o ABS
(acrilonitril/butadiè/estirè) per a evitar el seu envelliment prematur, i de colors clars, preferiblement blancs
per a què absorbeixin la mínima energia possible.
Es mantenen amb:
· Controls periòdics.
· Respecte de les instruccions de manteniment del subministrador.
· Emmagatzematge correcte.
S’emmagatzemen en llocs no sotmesos a radiacions ultravioleta o solars, ni a altes o baixes
temperatures.
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L’usuari dels cascs té el deure de cuidar del seu perfecte estat i conservació.

9.17.9

EPI: PANTALLA DE SEGURETAT PER A SOLDADOR

Pantalla facial
Especialitzada en protegir de:
· Radiació òptica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar.
· Partícules a gran velocitat: baixa, mitjana i alta energia. Poden arribar a resistir l’impacte de partícules a
velocitats de 684 km/h.
· Esquitxades de líquids.
· Arc elèctric de curtcircuit.
· Metall fos i sòlids calents.
Filtres de soldadura
Han de reunir els requeriments de les Normes EN 166 i 169.
Marcat a la montura: Id fabricant / Nº Norma EN / Camp d’ús / Símbol de resistència a impactes de
partícules.
Marcat a l’ocular: Classe protecció / Id fabricant / Classe òptica / Símbol resistència mecànica / Símbol
no adherència metalls fosos / Símbol resistència a deteriorament superficial / Símbol resistència a l.
Protectors oculars davant d’arc elèctric i curtcircuit
No es permet la utilització de protectors oculars de montura universal ni de montura integral. Es
permeten les pantalles facials.
Marcat a la montura: Ha de figurar el número 8 en el Camp d’ús.
Marcat a l’ocular: Classe protecció / Id fabricant / Classe òptica / Símbol resistència mecànica / Símbol
no adherència metalls fosos / Símbol resistència a deteriorament superficial i a penetració de sòlids
calents / Símbol resistència a l’entelament.

9.17.10 EPI: PANTALLA DE PROTECCIÓ CONTRA RISC MECÀNIC
Especialitzada en protegir de:
· Partícules a gran velocitat: baixa, mitja i alta energia. Poden arribar a resistir l’impacte de partícules a
velocitats de 684 km/h.
· Esquitxades de líquids.
· Arc elèctric de curtcircuit.
· Metall fos i sòlids calents.
Han de reunir els requeriments de les Normes EN 166 i 169.
Marcat a la montura: Id fabricant / Nº Norma EN / Camp d’ús / Símbol de resistència a impactes de
partícules.
Marcat a l’ocular: Classe de protecció / Id fabricant / Classe òptica / Símbol resistència mecànica /
Símbol no adherència metalls fosos / Símbol resistència a deteriorament superficial / Símbol resistència a
l’entelament.

9.17.11 EPI: ULLERES DE PROTECCIÓ CONTRA RISC MECÀNIC
Resisteixen impactes de partícules a una velocitat de 162 km/h. No ofereixen protecció davant de pols,
arc elèctric de
curtcircuit, gotes de líquids ni esquitxades de metalls fosos.
Possibilitat d’usos combinats:
· Radiació òptica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar.
· Partícules a gran velocitat: baixa, mitja i alta energia.
· Gotes de líquids.
· Pols gruixuda.
· Gas i pols fina.
· Metall fos i sòlids calents.
Els protectors oculars no tenen sortints, vores tallants o qualsevol altra causa d’incomoditat o danys.
Les parts del protector ocular en contacte amb la pell no contenen materials que la irritin.
Estan lliures de defecte que dificultin la visió excepte en una àrea marginal de 5 mm d’amplada.
Marcat a la montura: Id fabricant / Nº Norma EN / Camp d’ús.
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Marcat a l’ocular: Classe protecció / Id fabricant / Classe òptica / Símbol resistència mecànica / Símbol
resistència a deteriorament superficial / Símbol resistència a l’entelament.
Informació que ha d’acompanyar als protectors oculars:
· Nom i adreça del fabricant o mandatari.
· Norma EN 166 i data de publicació.
· Número d’identificació del model protector.
· Instruccions relatives a l’emmagatzematge, ús i manteniment.
· Instruccions específiques relatives a la neteja i desinfecció.
· Detalls concernents als camps d’ús, nivell de protecció i prestacions.
· Detalls relatius als accessoris apropiats i peces de recanvi, així com instruccions sobre el muntatge.
· Significat del marcat sobre la montura i l’ocular.
· Advertència indicant que els oculars pertanyents a la Classe òptica 3 no han de ser utilitzats durant
llargs períodes de temps.
· Advertència indicant que els materials que entrin en contacte amb la pell de l’usuari poden provocar
al·lèrgies en individus sensibles.
· Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.

9.17.12 EPI: ULLERES DE PROTECCIÓ CONTRA LA POLS
Possibilitat d’usos combinats:
· Gotes de líquids.
· Pols gruixuda.
· Gas i pols fina.
· Metall fos i sòlids calents.
Els protectors oculars no tenen sortints, vores tallants o qualsevol altra causa d’incomoditat o danys.
Les parts del protector ocular en contacte amb la pell no contenen materials que la irritin.
Estan lliures de defecte que dificultin la visió, excepte en una àrea marginal de 5 mm d’amplada.
Marcat a la montura: Id fabricant / Nº Norma EN / Camp d’ús.
Marcat a l’ocular: Classe protecció / Id fabricant / Classe òptica / Símbol resistència mecànica / Símbol
resistència a deteriorament superficial / Símbol resistència a l’entelament.
Informació que ha d’acompanyar als protectors oculars:
· Nom i adreça del fabricant o mandatari.
· Norma EN 166 i data de publicació.
· Número d’identificació del model protector.
· Instruccions relatives a l’emmagatzematge, ús i manteniment.
· Instruccions específiques relatives a la neteja i desinfecció.
· Detalls concernents als camps d’ús, nivell de protecció i prestacions.
· Detalls relatius als accessoris apropiats i peces de recanvi, així com instruccions sobre el muntatge.
· Significat del marcat sobre la montura i l’ocular.
· Advertència indicant que els oculars pertanyents a la Classe òptica 3 no han de ser utilitzats durant
llargs períodes de temps.
· Advertència indicant que els materials que entrin en contacte amb la pell de l’usuari poden provocar
al·lèrgies en individus sensibles.
· Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
Protectors oculars davant de pols gruixuda, gas i pols fina.
Marcat a la montura: Número 4 en el camp d’ús.
Marcat a l’ocular: Classe protecció / Id fabricant / Classe òptica / Símbol resistència mecànica / Símbol
no adherència metalls fosos / Símbol resistència a deteriorament superficial i a penetració de sòlids
calents / Símbol resistència a l’entelament.

9.17.13 EPI: CAPELL PROTECTOR
Peça de protecció del cap i el cabell, que evita les taques, els frecs, la insolació, el fred i l'enlluernament.
Pot ser impermeable, per a protegir també de la pluja.

2017039

Pàg. 117/134

9.17.14 EPI: MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA GASOS I VAPORS
Assegura una hermeticitat adequada en la cara de l'usuari contra l'atmosfera ambiental, fins i tot amb la
pell mullada o humida i quan mou el cap.
TIPU
S
FFA
FFB
FFE
FFK
FFAX
FFSX

COLOR

PROTECCIÓ CONTRA

Marró
Gris
Groc
Verd
Marró

Vapors orgànics amb punt d'ebullició major de 65º, segons indicació del fabricant
Gasos orgànics, segons indicació del fabricant.
Diòxid de sofre i altres gasos àcids, segons indicació del fabricant.
Amoníac i els seus derivats orgànics, segons indicació del fabricant.
Compostos orgànics de baix punt d'ebullició, segons indicació del fabricant.
Vapors i gasos específics

Classe 1: Baixa capacitat.
Classe 2: Mitja capacitat.
Marcat en l'empaquetat de les mascaretes autofiltrants amb vàlvula:
·Nom, marca o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o distribuïdor.
·Marca d'identificació de tipus.
·Tipus i classe.
·Nombre d'aquesta Norma Europea.
·Any de fabricació més la durada d'emmagatzematge estimada o la data d'expiració de la durada
d'emmagatzematge estimada (quan l'eficàcia del funcionament es vegi afectada per l'envelliment).
·La frase «Vegin-se instruccions d'ús».
L'empaquetat dels dispositius FFGasP2 i FFGasP3 que no hagin passat l'assaig d'oli parafina té
clarament marcat 'Només per a ús contra aerosols sòlids'. Això inclou aerosols de base aquosa.
Marcat en la mascareta autofiltrant amb vàlvula:
·Nom, marca o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant.
·Marca d'identificació de tipus.
·Els símbols segons el seu tipus i classe, per exemple FFA1P2.
·El nombre d'aquesta Norma Europea.
·La protecció contra partícules que proporcionen els dispositius FFGasP2 i FFGasP3 com segueix: S
(sòlid) o SL (sòlid i líquid), aquests símbols han de formar part de la designació de tipus i classe.
·Si és apropiat, les mascaretes autofiltrants amb vàlvula han d'estar marcades amb D (dolomita), el que
significa que compleixen l'assaig d'obstrucció, aquest símbol ha de formar part de la designació de tipus i
classe.
Els acoblaments i components amb una important influència en la seguretat duen marcat per a ser
identificats.
L'ús del codi de colors en el dispositiu per a indicar el(s) tipus(s) de filtre(s) és opcional. Si s'utilitza el
codi de colors, aquest ha de ser conforme a la Norma EN 141 o a la Norma EN 143, segons
correspongui. Les instruccions han d'indicar que les mascaretes autofiltrants d'un sol ús han de ser
rebutjades després d'un ús.

9.17.15 EPI: CASCS PROTECTORS AUDITIUS
La informació proporcionada als usuaris inclou la necessària per a ajustar la cinta de cap.
Marcat
·Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant.
·Denominació del model.
·En cas que el fabricant prevegi que l'orellera ha de col·locar-se segons una orientació donada, una
indicació de la part de DAVANT i/o de la part SUPERIOR dels casquets, i/o una indicació del casquet
DRET i de l'ESQUERRE.
·El nombre d'aquesta norma
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9.17.16 EPI: FAIXA DE REFORÇ LUMBAR
Banda que envolta la cintura comprimint l'abdomen contra l'esquena per a assegurar la correcta alineació
de les vèrtebres en el tram lumbo-sacre, reduint la lordosi, com reforç en tasques que exigeixen grans
esforços o aixecament de càrregues.
La seva posició i estrenyiment han de respondre exactament a les instruccions del fabricant.

9.17.17 EPI: GRANOTA DE TREBALL
Peça de vestir de teixit resistent que permet moure’s còmodament i no té parts que pengin, com cintes o
serrells, per eliminar el risc d’atrapada. Són preferibles les que tenen tancament de cremallera.

9.17.18 EPI: PECES DE PROTECCIÓ CONTRA LA INTEMPÈRIE (IMPERMEABLES)
Per a protegir contra la influència del mal temps, vent i fred ambiental per sobre de -5ºC.
Són equips de protecció individual de Categoria I.
Marcatge :
X: resistència a la penetració de l’aigua (0 a 3). Nivell d’impermeabilitat.
Y: resistència al vapor d’aigua (0 a 3). Nivell de respirabilitat.

9.17.19 EPI: PECES DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
Peces per a protegir davant d’agressions tèrmiques (calor i/o foc)com flames, transmissió de calor
(convectiu, radiant i per conducció) o projeccions de materials calents i/o en fusió.
Nivells de prestació
Quan més gran sigui el nivell de prestació, major serà la protecció relativa al paràmetre associat a aquest
nivell.
· Propagació limitada de la flama: un nivell de prestació, marcat com 0 o 1.
· Resistència a la calor convectiva: cinc nivells de prestació, marcats com 1, 2, 3, 4 o 5
· Resistència a la calor radiant: quatre nivells de prestació, marcats com 1, 2 , 3 o 4
· Resistència a l’esquitxada d’alumini fos: tres nivells de prestació, marcats com 1, 2 o 3
· Resistència a l’esquitxada del ferro fos: tres nivells de prestació, marcats com 1, 2 o 3

9.17.20 EPI: PECES DE PROTECCIÓ CONTRA EL FRED
Marcatge
X: Valor d’aïllament bàsic resultant (I cl,r) mesurat amb el tipus de roba interior A o B en m2.k/W.
Y: classe de permeabilitat a l’aire, segons valor AP. Permeabilitat a l’aire (0 - 3). És el nivell
d’impermeabilitat de la peça.
Z: classe de resistència al vapor d'aigua segons valor Ret. Resistència evaporativa (0 - 3). Nivell de
respirabilitat del teixit exterior.

9.17.21 EPI: MANIL DE SOLDADURA
Llenç amb cintes per a penjar del coll i lligar a l’esquena, de material capaç de resistir el contacte
d’espurnes i gotes de metall fos, generalment cuir.
Cobreix bé la part del davant i els costats del cos i les cames fins als genolls, i quedant alt al coll.
S’ajusta de manera que, en inclinar-se l’operador, el davantal no prengui figura de bossa permetent que
les espurnes accedeixin fins la roba o la pell. S’eviten les taques de materials combustibles, com olis,
greixos, querosè o parafina.
Són equips de protecció individual de Categoria II.
Protegeixen davand de petites projeccions de metall fos i contactes de curta durada amb una flama. No
protegeix necessàriament contra les projeccions grosses de metall en operacions de fundició.
Són per portar-les contínuament 8 h a temperatura ambient.
Les jaquetes cobreixen la part alta dels pantalons, i té els punys ajustats.
Els baixos dels pantalons no tenen plecs.
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No tenen butxaques. En cas de tenir-ne, seran interiors. Els pantalons poden tenir butxaques laterals.
Els tancaments metàl·lics exteriors estan cobers, i són d'obertura ràpida.
Requisits de seguretat
Propagació limitada de la flama:
·No crema fins a les vores.
·No es forma forat.
·No es desprenen restes inflamades o foses.
·Temps de postcombustió menor o igual a 2 segons.
·Temps mitjà d'incandescència menor o igual a 2 segons.
Resistència a petites projeccions de metall fos.
·Es requereixen almenys 15 gotes de metall fos per a elevar en 40 graus la temperatura de la mostra.

9.17.22 EPI: PECES SENYALITZACIÓ D'ALTA VISIBILITAT
Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol
circumstància.
La roba de classe 3 ofereix major visibilitat en la majoria dels mitjans urbans i rurals que la roba de
classe 2, i aquesta, major que la de classe 1.
SUPERFÍCIES MÍNIMES VISIBLES DE CADA MATERIAL EN m2
Roba classe 1
Roba classe 2
Roba classe 3
0,8
0,50
0,14
Material de fons
Matèria retroreflectora
Material combinat

0,2
-

0,13
-

0,10
0,20

9.17.23 EPI: ROBA AMB PROTECCIÓ ELECTROSTÀTICA
Roba per a controlar l’electricitat estàtica del treballador. És especialment important en llocs de treball
amb atmosferes potencialment explosives i/o en presència de materials inflamables.
És considerada EPI Categoria II.
Requisits de disseny
Permet la dissipació de la càrrega a través de la roba i el contacte directe dels components conductors
del material amb la pell de l’usuari, per exemple, al coll i als canells.
Cobreix sempre el cos, braços i cames.
Els plecs als extrems de les peces de roba faciliten el contacte del material antiestàtic amb la pell. Si no
es pot posar en contacte, es posen directament a terra.
L’amplada de la superfície exposada de qualsevol element de tancament, per exemple, cremalleres, és
menor de 10 mm.
Les descàrregues perilloses, produïdes per les capes subjacents de la roba, s’eviten assegurant-se que
aquestes queden completament cobertes per la roba exterior. Per tant, les jaquetes d’un vestit de dues
peces, hauran de ser el suficientment llargues per a assegurar-se que cobreixen la part alta del pantaló,
encara que l’usuari estigui inclinat.
Exemples de plecs: doblegar la superfície conductora exterior de la màniga cap a l’interior.
Marcatge
La informació del fabricat i les instruccions d’ús estan d’acord amb la norma específica de la roba de
protecció i amb la Norma EN 340.
La informació indica que l’efecte antitestàtic disminueix normalment amb el nombre de rentades, temps
d’ús i condicions severes i que l’agent antiestàtic, si existeix, actua només durant un temps limitat.
En cas necessari, el fabricant indica quan i com mantenir les propietats electrostàtiques.
El marcatge serà conforme a la norma EN 340 i inclourà un pictograma d’acord amb el núm. 554 de la
norma ISO 700:1989.
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9.17.24 EPI: GUANTS CONTRA RISCOS MECÀNICS
El marcatge dels guants de protecció és d’acord amb la norma, junt amb el pictograma de riscos
mecànics.
Les propietats mecàniques del guant s’indicaran mitjançant el pictograma seguit de quatre xifres. La
primera xifra indicarà el nivell de prestació per a la resistència a l’abrasió, la segona per al tall per fulla, la
tercera per al rascat i la quarta per a la perforació.
S’utilitzaran dos pictogrames específics per a la resistència al tall per impacte i per a les propietats
antiestàtiques.

9.17.25 EPI: GUANTS CONTRA PRODUCTES QUÍMICS I BIOLÒGICS
ÍNDEX DE PROTECCIÓ (CLASSE)

TEMPS DE PENETRACIÓ (min.)

Classe 1

> 10

Classe 2

> 30

Classe 3

> 60

Classe 4

> 120

Classe 5

> 240

Classe 6

> 480

Temps de penetració: Temps transcorregut entre l’aplicació inicial d’un producte químic d’assaig sobre la
superfície exterior del material d’un guant de protecció i la seva posterior presència a l’altra superfície del
material, mesurat durant contacte constant amb el producte químic d’assaig, sota condicions de
laboratori normalitzades, tal com es descriu a la Norma EN 374-3.
Per a cada tipus de guant recomanat es donen dades sobre els següents assaigs mecànics:
Propietats mecàniques :
- Resistència a l’abrasió.
- Resistència al tall per fulla.
- Resistència a l’esquinçat.
- Resistència a la perforació

9.17.26 EPI: GUANTS CONTRA RISCOS DE VIBRACIONS
Proteccions per a les mans, que les aïllen de les vibracions d'alta freqüència. Són guants de material
esponjós. Han de complir EN ISO 10819 i disposar de l’etiquetat CE.

9.17.27 EPI: GUANTS CONTRA RISCOS ELÈCTRICS
Cada parell de guants va en un embalatge individual de resistència suficient per a protegir-los
adequadament contra deterioraments.
L'exterior del guant porta el nom del fabricant, la classe, la categoria, la mida, la longitud i el disseny del
puny.
A l’embalatge s’inclouen les recomanacions per a l’ús de qualsevol instrucció suplementària o
modificació.
Els guants s’emmagatzemen en el seu embalatge. Es procura que els guants no s’aixafin ni dobleguin, ni
es col·loquin a les proximitats de canonades de vapor, radiadors i altres fonts de calor artificial, o
s’exposin directament als raigs del sol, a la llum artificial i altres fonts d’ozó. Es recomana que la
temperatura ambient estigui compresa entre els 10ºC i els 21ºC.
Abans de cada ús han d’inflar-se els guants per a comprovar si hi ha fuites d’aire, i fer una inspecció
visual.
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Es recomana inspeccionar l’interior dels guants de les Classes 2, 3 i 4.
Si es pensa que algun dels guants d’un parell no està en condicions, es rebutja el parell complet i s’envia
a revisió.
Els guants no s’exposen innecessàriament a la calor o a la llum, ni es posen en contacte amb oli, greix,
trementina, alcohol o un àcid energètic.
Si s’utilitzen altres guants protectors al mateix temps que els de goma per a usos elèctric, sels protectors
es posen per sobre els de goma. Si els guants protectors s’humitegen, o es taquen d’oli o greixs’han de
treure.
Si els guants s’embruten s’han de rentar amb aigua i sabóa una temperatura que no superi la
recomanada pel fabricant, assecar-los a fons i empolsar amb talc.
Si hi ha masses aïllants com quitrà o pintura enganxades al guant, es freguen immediatament les parts
afectades amb un dissolvent adequat, evitant utilitzar-ne massa, rentant-les a continuació i tractant-les
com està prescrit. No utilitzar petroli, parafina o alcohol per eliminar aquestes masses.
S’assequen bé els guants que es mullin durant l’ús o després de rentar-los, però sense que la seva
temperatura superi els 65ºC.
No s’utilitzen guants de les Classes 1, 2 , 3 i 4 ni tan sols els nous del magatzem, si no han estat
verificats en un període màxim de sis mesos.
Les verificacions consisteixen a inflar-los d’aire per a comprovar si hi ha fuita d’aire, seguit d’una
inspecció visual mentre es mantenen inflats, i després d’un assaig elèctric individual, com s'especifica en
els apartats 6.4.2.1 i 6.4.2.2 de la norma. Però per als guants de les Classes 00 i 0, la verificació de fuites
d’aire i la inspecció visual només es farà si es considera adequada.
CLASSIFICACIÓ
Class
es

Color

OO
O
1
2
3
4

Beig
Vermell
Blanc
Groc
Verd
Taronja

Categori
a
A
H
Z
M
R
C

Gruix (mm.)

Tensió de prova
(V)

0,50
1,00
2,30
2,50
2,90
3,60

2.500
5.000
10.000
20.000
30.000
40.000

Resistència
Àcid
Oli
Ozó
Mecànica
Totes les anteriors (A+H+Z+M)
Molt baixes temperatures

9.17.28 EPI: CALÇAT IMPERMEABLE
Proteccions que aïllen els peus de l'aigua circumdant. Són botes de cautxú, plàstic o teixits especials que
impedeixen l'entrada d'aigua.

9.17.29 EPI: CALÇAT DE SEGURETAT
La categoria bàsica del calçat de seguretat és la PB, que compleix amb tots els requisits bàsics de
seguretat.
El calçat de Classe I pot optar per les categories P1, P2, P3, i el calçat de Classe II per les categories P4
i P5.
Classe I:
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·
P1=PB+A+B.
·
P2=P1+WRU.
· P3=P2+P.
Classe II:
·
P4=PB+A+B.
· P5=P4+P.
La taula següent indica els requisits de seguretat que reuneix el calçat de seguretat.
Categoria

Requisits bàsics

Requisits addicionals

PB

I o II

P1

I

Zona del taló tancada.Propietats antiestàtiques.
Absorció d’energia a la zona del taló

P2

I

Com P1 més : Penetració i absorció d’aigua

P3

I

Com P2 més : Resistència a la perforació i sola amb
ressalts

P4

II

Propietats antiestàtiques.Absorció d’energia

P5

II

Com P4 més : Resistència a la perforació i sola amb
ressalts

9.17.30 EPI: CALÇAT DE PROTECCIÓ ELÈCTRICA
Proteccions dels peus contra contactes elèctrics. Són botes compostes de material aïllant per dins i per
fora, que impedeixen el pas del corrent elèctric entre els peus i el sòl. No n'hi ha prou que siguin de
material aïllant per fora (sola de goma, per exemple), perquè estant mullades podria establir-se un pont
entre el turmell i el paviment.

9.17.31 EPI: ARNÈS ANTICAIGUDES
Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes. Pot estar constituït per bandes, elements
d'ajustament, sivelles i altres elements, disposats i ajustats de manera adequada sobre el cos d’una
persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d’aquesta.
Permet l’accés al lloc de treball, mantenir el treballador en una postura còmoda per a l’execució de la
tasca i l’abandó del lloc de treball.
Està format per:
· Arnès de suspensió.
· Baga d’ancoratge.
· Mosquetons de seguretat.
· Descensor autoblocant.
· Bloquejadors d’ascens.
· Corda de suspensió.
Bandes i fils
Les bandes i els fils de costura de l’arnès són de fibres sintètiques similars a la poliamida o el polièster.
Els fils de costura són del mateix material que les bandes, però de color diferent o contrastat per facilitar
la inspecció visual.
Les bandes principals són les que sostenen el cos o exerceixen una pressió sobre ell durant la caiguda i
després de la parada de la caiguda. Les altres bandes són bandes secundàries.
No han de deixar la posició prevista i no s'afluixen.
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La seva amplada mínima és de 40 mm per a les bandes principals, i 20 mm. per a les secundàries.
Elements d’enganxada
Estan situats de manera que es trobin durant la utilització de l’arnès davant de l’estèrnum, per sobre del
centre de gravetat a les espatlles i/o a l’esquena de l’usuari.
Si l’arnès va equipat addicionalment amb elements que permetin utilitzar-lo amb un sistema de subjecció,
aquests elements han de complir la normativa aplicable.
Cordes
Són de fibres de niló, del tipus poliamida.
Estan compostes de:
·
Ànima o nucli, part interior de la corda formada per cordes menors trenades entre elles. És l’element
bàsic de resistència de la corda.
·
Funda o camisa exterior. Que protegeix l’ànima o nucli de l’abrasió externa.
·
Fibra plana, a l’interior de l’ànima, pel marcatge de la corda i per limitar l’elasticitat.
Les cordes semiestàtiques estan dissenyades per a la suspensió de persones, per la qual cosa són les
utilitzades en treballs verticals. El seu coeficient d’allargament varia entre el 15 i el 3%. Les seves
característiques són:
Característica

Valor

Resistència al trencament

1.800 daN mínim

Resistència amb nusos

1.500 daN durant 3 minuts.

Número de caigudes

Cinc caigudes succesives, a intervals de 3 minuts, de factor 1 i amb
una massa de 100 kg

Factor de caiguda

Igual a 1 (longitud de la corda desplegada=longitud de la caiguda) com
a màxim

Força de xoc

660 daNcom a màxim

Allargament

Inferior al 5%.

Massa de la funda

30-50% de la massa total de la corda

Lliscament de la funda

Inferior a 20 mm per cordes de 10 mm. de diàmetre.

Flexibilitat del nus

Inferior a 1.2 mm.

Diàmetre

10 mm. com a mínim.

Les cordes dinàmiques estan dissenyades per a suportar forces de xoc per caigudes importants.
Les cordes han de portar una etiqueta identificativa en els seus extrem amb el seu historial d’ús, data de
compra, etcètera.
Causes del trencament
El trencament de la corda pot succeir per fregament (contacte amb una aresta tallant) o per excés de
càrrega.
El punt més dèbil de les cordes són els nusos que tenen. La reducció de la resistència originada oscil·la
entre el 45% i el 65% segon el tipus de nusos.
Els controls periòdics de les cordes analitzen sempre els seus primers 5 m, ja que és aquí on es fan els
nusos, i es tallaran quan hi hagi deformacions a l’ànima.
RESISTÈNCIA RESIDUAL D’UNA CORDA AMB NUSOS
Nus

Pàg. 124

Trencament en kg.

Resistència residual (%)

Tipus d’ús
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De nou

1.640

70

Ancoratge

De vuit

1.290

55

Ancoratge

Papallona

1.205

51

Amortidor

Simple

1.175

50

Amortidor

L’aigua redueix la resistència de la corda en un 10%.
Una corda nova emmagatzemada caduca als dos anys de la seva fabricació.
Les cordes en ús rarament assoleixen els 6 mesos de vida.
En operacions especials, de vegades és necessari substituir la corda a cada ús.
Els raigs UV del sol debiliten les cordes lentament. Quan es preveu que les cordes instal·lades no
s’utilitzaran durant períodes aproximats al mes, és convenient desinstal·lar-les per a evitar el seu
deteriorament.
La brutícia desgasta les fibres de l’ànima lentament i redueix la vida de la corda. Per aquest motiu, és
necessari procedir a la seva neteja amb aigua dolça o detergent neutre. S’hauran d’eixugar sempre a
l’ombra.
L’abrasió és el factor més influent, ja que quan es deteriora la funda redueix la resistència de la corda del
30 al 50% .
Bagues de cordino
Són cordes de diàmetre < 8 mm que s’utilitzen com a cordes auxiliars per a la suspensió d’eines o
maquinària.
Cintes
Són una alternativa a la corda quan no es requereixen aparells de progressió. Poden ser planes i
tubulars.
Connectors:
Poden ser mosquetons i ganxos (maillons). Els ganxos són connectors amb un mecanisme de tancament
automàtic i de bloqueig automàtic o manual. El mosquetó és un tipus particular de ganxo.
Els connectors no tenen vores afilades o rugoses. Tenen tancament automàtic i bloqueig automàtic o
manual.
Únicament podran desenganxar-se mitjançant dues accions manuals voluntàries i consecutives, com a
mínim.
Les parts de ferro o acer han d’estar protegides de la corrosió.
Els mosquetons són anells de metall amb una obertura que es tanca automàticament mitjançant una
pestanya. S’utilitzen per a connectar uns elements amb els altres. Resisteixen més tensió en sentit
longitudinal i menys quan la càrrega s’aplica sobre el braç de tancament. S’ha d’evitar que suportin
càrregues sobre el braç de tancament de forma permanent.
Els mosquetons sense fiador consisteixen en una peça en forma de C i una pestanya que tanca l’anell, la
qual té una frontissa en un extrem que, en tancar-se, completa l’anell, dotant el mosquetó amb una gran
resistència a la tracció.
Poden obrir-se prement la pestanya del conseqüent risc d’obertura involuntària, per aquest motiu,
únicament s'utilitzen per maniobres auxiliars.
Els mosquetons amb fiador poden dur rosca o molla.
Els ganxos o maillons són anells de metall utilitzats per a connectar diferents elements de l’equip d’accés
o de les instal·lacions, que s’obren i tanquen mitjançant l’enroscat i desenroscat complet d’una peça
sobre l’anell metàl·lic.
Les bagues d’ancoratge connecten l’arnès amb els aparells d’ascens, descens i/o dispositiu anticaigudes
o directament a una estructura. Normalment es disposa de dues bagues. Han de tenir una resistència al
trencament de 1.800 daN com a mínim. El material ha de ser dinàmic i compost per:
- Corda dinàmica o cinta.
-Mosquetó o maillon per a unió a l’arnès.
- Dos mosquetons per a unió de cada extrem de la baga amb l’aparell o lloc escollit.
Els aparells de progressió serveixen per a realitzar les maniobres sobre cordes i progressar en qualsevol
direcció a través d’aquestes. Poden ser bloquejadors (aparells per a l’ascens) i descensors, per al
descens. Necessiten la manipulació de l’usuari per a ascendir o descendir, bloquejant-se automàticament
quan no hi ha aquesta manipulació.
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Els dispositius anticaigudes impedeixen automàticament els descens incontrolat, sense la participació
activa de l’operari.
Funcionen per pinçament de la corda. Són el primer aparell que s’instal·la a les cordes (la de seguretat) i
el darrer que se’n retira, havent de protegir qualsevol maniobra de treball en alçada.
La cadira serveix pel suport, no per la seguretat del treballador. Es connecta a l’equip d’accés. Els punts
d’ancoratge de la cadira es connecten al mosquetó del descensor.
Ús en cobertes i teulades
La fixació dels cables es realitza des d’una plataforma resistent d’uns 40 cm d’amplada i amb
característiques antilliscants.
Un cable d’acer de seguretat, unit a dos punts forts instal·lats en els careners, serveix per a ancorar el
fiador del cinturó de seguretat. La línia de vida permetrà a l’operari circular i treballar sense ruptura de
seguretat.
El cable queda posicionat al carener. L’operari està subjectat al cable per un carro que no es pugui
col·locar o treure del cable més que per una peça entrada/sortida situada davant el punt d’accés. El
reglatge del cable es du a terme per un tensor emplomat.
En certs casos, és necessari afegir absorbidor d’energia.
Els punts forts en un carener amb un sol pendent són uns suports fixats sobre la biga de carener o a la
cima dels encavallats. En un carener de doble vessant són suports fixats com els anomenats o també
sobre els dos perfils longitudinals de carener.

9.17.32 EPI: CINTURÓ DE SEGURETAT
Un cinturó de seguretat és un equip de protecció individual, la missió del qual és evitar, en cas de
caiguda des d’una alçada més o menys gran, la col·lisió contra el terra o un altre element que pugui
causar lesions.
Els dispositius d’unió més usuals es basen en bandes d’esquinçament, enrotllables i tipus shunt.
Els aparells anticaigudes permeten ascendir o descendir, o bé permeten total llibertat de moviment.
Poden ser:
· Amb element lliscant, que llisquen per una línia d'ancoratge fixada a terra, i al punt màxim on calgui
pujar, i es connecten al cinturó mitjançant mosquetons i cintes.
· Amb element rodant, que s’empra de la mateixa manera que l’anterior, però rodant per la línia
d’ancoratge, que ha d’estar també fixa al punt més alt i al terra.
· Amortidor de caiguda, la seva missió és reduir la força de caiguda.
· Amb element enrotllador. Es fixa l’anticaigudes al punt d’ancoratge, la zona de connexió, al cinturó i és
el mateix aparell el que està dotat de la línia d’ancoratge, la qual cosa permet caminar lliurement per tota
la longitud de la que estigui proveït.
· Amb element de contrapès. Similars als anteriors, però amb un contrapès per poder tenir la línia
d’ancoratge extensible.
Els cinturons són preparats i condicionats a temperatures i humitats normals, a altes temperatures, amb
pluja artificial, amb pols i amb oli.
L’ancoratge del sistema anticaigudes es situa, preferiblement, per sobre de la posició de l’usuari en el
punt d’ancoratge recomanat pel fabricant a les seves instruccions, que recomanen la resistència mínima
de l’ancoratge.
Es fa una inspecció visual del sistema o del component per a assegurar el seu correcte estat i
funcionament.
Es compleixen les recomanacions d’utilització juntament amb d’altres components formant part d’un
sistema, tals com figuren a la fitxa descriptiva corresponent al sistema o al component
Qualsevol sistema o component ha de substituir-se immediatament si es dubta de la seva seguretat.
Si el sistema o el component ha estat utilitzat per a una caiguda, és essencial, per raons de seguretat, no
tornar-lo a utilitzar sense haver-lo retornat prèviament al fabricant o al centre de reparació competent que
s’encarregarà de la seva reparació i el sotmetrà a nous assaigs.
Els components de material tèxtil es netegen pel mètode de neteja recomanat pel fabricant. Es deixen
assecar de manera natural i allunyats de la calor.
Es comprova sempre la solidesa dels ancoratges, la qual ha de ser > 5.000 kg.
L’equip s’utilitza permanentment durant tota l’estona que duri el treball a realitzar.
S’eviten els desgasts de l’equip, especialment els contactes i fregaments amb arestes o superfícies
rugoses i amb superfícies calentes, corrosives o susceptibles de greixar els mecanismes.
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Les cordes, cintes i arnesos no s’exposen innecessàriament als efectes nocius dels processos de
soldadura, del sol, de la pols ni d’altres agents agressius.
Es senyalitza a l’equip qualsevol anomalia, i no es torna a utilitzar cap equip que hagi suportat una
caiguda.
Mai s’utilitzen elements de l’equip de manera col·lectiva.

9.17.33 EPI: GANXOS DE SEGURETAT
Elements d'unió entre l’arnès de seguretat i la línia de vida o el cable d'ancoratge que, units a un element
resistent, permeten el moviment de l'operari mentre el protegeixen contra caigudes a diferent nivell.
Dispositius d’aturada de caigudes
Els dispositius d’aturada amb recollidor de cable (o cinta) estan formats per una carcassa amb un
cablede 5 a 30 m., enrotllat a l’interior i un dispositiu intern de frenada que, en cas de caiguda, atura el
cable a menys de 0,60 m.
S’enganxen a qualsevol tipus de suport i el treballador s’hi enganxa a través d’un cinturó de seguretat
amb arnès.
Una molla interna manté sempre tibat el cable, per la qual cosa el treballador no s’ha d’amoïnar pel
dispositiu a les tasques de pujada, baixada o desplaçaments laterals.
Dispositiu d’aturada lliscant
Utilitzen una corda al llarg de la qual llisquen els treballadors, que s’hi enganxen mitjançant un cinturó de
seguretat amb arnès. Si són manuals compten amb un punt d’ancoratge mòbil, que es desbloqueja
manualment, que s’escorre per la corda per a col·locar-lo a la ubicació desitjada. Això permet el
desplaçament dels treballadors tant en vertical, com en horitzontal o inclinat. Els automàtics discorren
lliurement cap amunt i cap avall sense necessitat que el treballador els mogui. El dispositiu, en cas de
caiguda, es tanca sobre la línia aturant el lliscament.
Cordes i cables de salvament horitzontals, temporals:
S’utilitzen quan no existeixen punts d’ancoratge per als dispositius d’aturada de caigudes. Es col·loquen
juntament amb d’altres sistemes d'aturada de caigudes. Proporcionen al treballador llibertat de
moviments en 2 o 3 direccions. No constitueixen un obstacle per al trànsit.
Línies de vida:
Proporcionen un punt d’ancoratge mòbil per al cinturó de seguretat, al llarg de tot el recorregut per tots
els punts en els quals existeix perill de caiguda des d’alçada. S’adapta a tots els tipus de recorregut.
Estan formades per:
· Una línia (cable, carril, etc.), que des d’un punt de partida segur s’allarga per tot el recorregut on
existeix perill de caiguda des d’alçada.
· Peces intermèdies de subjecció (del cable, carril, etc.) que uneixen la línia a l’estructura.
· Un carro que discorre lliurement per la línia. En aquest carro s’enganxa el cinturó de seguretat. Compta
amb un únic punt d’entrada-sortida (en lloc segur). Es desplaça per sobre de les peces intermèdies de
subjecció sense necessitat de deixar-lo anar en cap punt del recorregut.
El cable es col·loca en funció de l’accés i si és possible a l’eix central de l’edifici.
El trajecte de la línia de vida accepta angles de 90º a 180º.
El reglatge del cable es du a terme per un tensor emplomat. En certs casos, és necessari afegir
absorbidors d’energia.
Per treballar sobre els faldars de la coberta s’estén un cable d’acer de seguretat unit a dos punts forts
instal·lats als careners, on ancorar el fiador del cinturó de seguretat.
Carrils de seguretat
Poden anar adossats a les escales fixes o poden formar les escales fixes mitjançant l’addició de graons.
Impedeixen la caiguda durant l’ús de l’escala.
El treballador enganxa el cinturó de seguretat al carro de seguretat que es desplaça pel carril lliurement
quan el treballador puja o baixa. En cas que el treballador rellisqui la direcció de la tracció, sobre el carro
de seguretat canvia i el carro es bloqueja sobre el carril, aturant la caiguda.
Selló penjat mòbil
Compta amb un cable sense fi que permet al treballador des de la posició d’assegut, pujar o baixar.
Disposa d’un sol aparell amb manovella per a la seva manipulació, tant per pujar com per baixar.
S’utilitza juntament amb un sistema paracaigudes amb cable independent, unit al cinturó de seguretat
amb arnès de l’operari.
Plaqueta d’ancoratge
S’utilitza quan la intervenció té lloc sobre un punt precís i quan l’accés a la plaqueta és de total seguretat.
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Unió anticaiguda
La corda s’uneix o bé al carro de la línia de vida, o bé a una plaqueta d’ancoratge mitjançant un ganxo
autobloqueig ø 20 mm.
El modulador col·locat sobre la corda regula la distància fins al punt d’intervenció.
En cas de caiguda serveix d’anticaiguda.

9.18 Senyalització
9.18.1

INTRODUCCIÓ

A les obres de construcció, una de les instal·lacions provisionals més importants i sovint més descurades
és la senyalització. Potser aquesta negligència és deguda a la falta o absència d’una reglamentació
completa i detallada sobre els diferents tipus de senyals i els seus requeriments d’ús. Aquesta
reglamentació sorgeix davant la necessitat de l’Estat de donar resposta als compromisos contrets davant
la comunitat internacional i l’exigència de desenvolupament reglamentari de la LPRL.
9.18.2

NORMATIVA

Malgrat l’existència d’una norma reglamentària específica prèvia com era el RD 1403/1986, de 9 de maig,
el cert era que aquesta normativa era deficient tant en contingut com en aplicació pràctica, per això,
aquesta situació s’intenta pal·liar amb el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en
Matèria de Senyalització de seguretat i salut en el Treball, que deroga el RD 1403/1986, i que és
aplicable a tots els llocs de treball, incloses obres de construcció sent fruit de la transposició de la
Directiva 92/58/CEE que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització, aquesta
normativa es completa amb la Guia Tècnica que elaborarà l’Institut de seguretat i salut en el Treball.
El RD fixa les mesures que s’han d’adoptar per a garantir que en els llocs de treball existeix una
adequada senyalització de Seguretat i salut, i que seran adoptades obligatòriament sempre que els riscos
no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a través dels mitjans tècnics de protecció col·lectiva, o de
mesures o procediments d’organització del treball.
La senyalització de seguretat i salut es defineix com «la senyalització que, referida a un objecte, activitat
o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació
verbal o una gestual segons procedeixi».
Hi ha senyals de prohibició, d’obligació, de salvament o d’auxili, senyals indicatives, en forma de plafó,
senyals addicionals (que són utilitzades al costat d’altres), color de seguretat, símbols o pictogrames,
Queden exclosos de l’àmbit del RD:
- La senyalització prevista per la normativa sobre comercialització de productes i equips i sobre substàncies i
preparats perillosos, excepte disposició expressa en contrari.
-

La senyalització utilitzada per a la regulació del trànsit per carretera, ferroviari, fluvial, marítim i aeri, excepte
que aquests trànsits s’efectuïn en els llocs de treball, i la utilitzada per vaixells, vehicles i aeronaus militars.

També s’estableix l’obligació que existeixi en els llocs de treball una senyalització de seguretat i salut que
compleix l’establert en els Annexs del RD, obligació que recau amb càracter general a l’empresari. A més
s’estableixen els criteris per a la utilització de la senyalització de seguretat i salut, la qual haurà d’utilitzarse sempre que per l’anàlisi de riscos existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures
preventives adoptades sigui necessari:
- Cridar l’atenció del treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
-

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents
de protecció o evacuació.

-

Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció,
evacuació, emergència o primers auxilis.

-

Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no és una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció
col·lectiva que l’empresari hagi obligatòriament d’establir en els llocs de treball, havent de ser utilitzada
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quan per mitjà d’aquestes mesures no hagi estat possible eliminar o reduir suficientment els riscos. De la
mateixa manera, la senyalització tampoc és una mesura substitutòria de la formació i informació als
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
L’empresari té l’obligació d’informar i de formar als treballadors en matèria de senyalització de seguretat i
salut en el treball, tot això sense perjudici de l’establert en la LPRL a aquest respecte. La informació que
rebin els treballadors es referirà a les mesures a prendre en relació a la utilització d’aquesta senyalització
de seguretat i salut.
D’altra banda, la formació que s’imparteixi als treballadors haurà de ser adequada, insistint especialment
en el significat dels senyals, amb especial atenció als missatges verbals i gestuals, i en els
comportaments que els treballadors han d’adoptar en funció d’aquests senyals.
9.18.2.1 Disposicions mínimes
L’elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a
utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en
compte:
z) Les característiques del senyal.
aa) Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.
bb) L’extensió de la zona a cobrir.
cc) El nombre de treballadors afectats.
L’eficàcia de la senyalització no s’ha de veure disminuïda per la concurrència de senyals o altres
circumstàncies que dificultin la seva comprensió o percepció. La senyalització ha de ser-hi sempre que
persisteixi el fet que la motiva. S’estableix una obligació de manteniment i neteja, reparació i substitució,
quan fos necessari, dels mitjans i dispositius de senyalització, a l’objecte que els mateixos, estiguin en
perfectes condicions d’ús en qualsevol moment. Aquelles senyalitzacions que precisin alimentació
elèctrica per al seu funcionament, disposaran de subministrament d’emergència, excepte que amb el tall
del fluïd elèctric desaparegués també el risc.
9.18.3

COLORS DE SEGURETAT

En la senyalització de seguretat, es fixen uns colors de seguretat, que formaran part d’aquesta
senyalització de seguretat, podent constituir per si mateixos aquesta senyalització. Així el color vermell té
un significat de Prohibició, Perill-Alarma, o està associat a material i a equips de lluita contra incendis, el
color groc o groc ataronjat, tindria un significat d’advertència, mentre que el blau tindria un significat
d’obligació, finalment el color verd és utilitzat en senyals de salvament i situacions de seguretat. A més
del significat dels colors utilitzats en la senyalització, es fixen els supòsits en els que aquests colors estan
especialment indicats.
Un altre aspecte molt important a tenir en compte relacionat amb el color dels senyals és el color de fons
de les mateixes.
Per a una millor percepció de la senyalització de seguretat, el color de seguretat dels senyals ha de ser
compatible amb el seu color de fons, per això, s’utilitzaran uns colors de contrast que es combinaran amb
el color de seguretat, així al color de seguretat vermell li correspon el color blanc com a color de contrast,
al groc o groc ataronjat li correspondria el color negre i pels colors de seguretat blau i verd els
correspondria el blanc com a color de contrast.
Els colors utilitzats en seguretat tenen assignat el següent significat:
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9.18.3.1 Color

9.18.3.2 Significat

9.18.3.3 Indicacions i precisions

Vermell

Senyal de prohibició.
Perill-alarma.
Material i equips de lluita contra
incendis.

Comportaments perillosos.
Alto, parada, dispositius de desconnexió
d’emergència.
Evacuació.
Identificació i localització.
Atenció, precaució. Verificació.

Groc
ataronjat
Blau
Verd

o

Senyal d’advertència.
Senyal d’obligació.
Senyal de salvament o d’auxili.
Situació de seguretat.

Comportament o acció específica.
Obligació d’utilizar un equip de protecció
individual.
Portes, sortides, passatges, material, llocs
de salvament, locals.
Tornada a la normalitat.

La relació entre color de fons (sobre el que s’hagi d’aplicar el color de seguretat) amb el color contrast és
la següent.
COLOR DE CONTRAST
COLOR
Vermell ............................................ Blanc
Groc o groc ataronjat ........................ Negre
Blau ................................................ Blanc
Verd ................................................ Blanc.
9.18.4

LLISTAT DE SENYALITZACIONS

Els senyals necessaris per a aquesta obra són:
Senyal: Advertiment
Característiques:
Els senyals d'advertiment tenen forma triangular. És un pictograma negre sobre fons groc amb vores
negres, havent de cobrir el groc almenys el 50% de la superfície del senyal. Dintre d'aquest tipus, vam
trobar una excepció, que és el senyal de materials corrosius o irritantes el color dels quals de fons (o de
contrast) no és groc, sinó taronja, això es deu a fi d'evitar confusions amb altres senyals similars usades
en el tràfic viari.
Senyal: Caiguda a diferent nivell
Senyal: Matèries comburents
Senyal: Matèries corrosives
Senyal: Matèries explosives
Senyal: Matèries inflamables
Senyal: Matèries nocives o irritants
Senyal: Matèries tòxiques
Senyal: Risc elèctric
Senyal: Caigudes d'objectes
Senyal: Maquinària pesada
Senyal: Bastimentada incompleta
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Senyal: Obligació general
Característiques:
Respecte dels senyals d'obligació, la seva forma també és rodona. Sent el pictograma blanc, sobre fons
blau, cobrint el blau una superfície del 50% del senyal.
Senyal: Protecció individual obligatòria contra caigudes
Senyal: Protecció obligatòria del cap
Senyal: Protecció obligatòria de la cara
Senyal: Protecció obligatòria de la vista
Senyal: Protecció obligatòria de les mans
Senyal: Protecció obligatòria de les vies respiratorias
Senyal: Protecció obligatòria dels peus
Senyal: Protecció obligatòria del cos
Senyal: Protecció obligatòria de l'oïda
Senyal: Via obligatòria per a vianants
Senyal: Ús obligatori de protector de disc
Senyal: Prohibició
Característiques:
Els senyals de prohibició tenen forma rodona, el pictograma és negre sobre fons blanc, amb vores i
banda transversal vermelles, aquesta banda haurà de travessar el pictograma d'esquerra a dreta i de
forma descendent en un angle de 45º respecte de l'horitzontal. El color vermell cobrirà el 35% de la
superfície del senyal.
Senyal: Prohibit fumar
Senyal: Prohibit fumar i encendre foc
Senyal: Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Senyal: Antiincendis i salvament
Senyals relatius als equips de lluita contra incendis
Són de forma rectangular o quadrada. El pictograma o dibuix ha de ser blanc sobre un fons vermell.
Aquest color de fons, com en el cas dels senyals d'advertiment i d'obligació haurà de cobrir com a mínim
el 50% de la superfície del senyal.
Senyals de salvament
Són de forma rectangular o quadrada. El pictograma és blanc sobre fons verd, havent de cobrir el color
de fons, és a dir el verd, també una superfície almenys del 50% del senyal.
Senyal: Extintor
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9.19 Organització de la seguretat a l’obra
9.20 Servei mèdic
Es disposarà d’un servei mèdic mancomunat, on es realitzarà tant els reconeixements previs, periòdics
com especials i es prestarà l’assistència deguda a accidentats i malalts.
S’haurà d’efectuar un reconeixement mèdic als treballadors abans que comencin a prestar els seus
serveis a l’obra, comprovant que són aptes (des del punt de vista mèdic), per al tipus de treball que se’ls
hagi d’encomanar. Periòdicament (un cop a l’any) s’efectuaran reconeixements mèdics a tot el personal
de l’obra.
9.20.1.1 Farmaciola de primers auxilis
El contingut de les farmacioles s’ajustarà a l’especificat a l’Art. 43-5 de l’Ordenança General de Seguretat
i i Higiene en el Treball, que diu:
- A tots els centres de treball es disposarà de farmacioles fixes o portàtils, ben senyalitzades i convenientment
situades, que estaran a càrrec de socorristes diplomats o, en el seu defecte, de la persona més capacitada
designada per l’Empresa.
-

Cada farmaciola contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom,
amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència,
torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor, agulles injectables i
termòmetre clínic. Es revisaran mensualment i es reposarà immeditatament el que s’hagi utilitzat.

-

Oferts els primers auxilis per la persona encarregada de l’assistència sanitària, l’Empresa disposarà el necessari
per a l’atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat.

9.21 Delegat de prevenció
Es nomenaran els Delegats de Prevenció en funció de l’escala determinada a l’art.35 “Delegats de
Prevenció” de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i seran designats per i entre els
representants del personal.
En cas de no comptar a l’obra amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció, pel
que es nomenarà un vigilant de seguretat que assumirà les funcions del Delegat de Prevenció.
Abans de l’inici de les Obres es comunicarà a la Direcció Facultativa els noms dels responsables de
Seguretat i Higiene, és a dir la Composició del Comitè de seguretat i salut i el Delegat de Prevenció, o bé
del Comitè de Prevenció i Vigilant de Seguretat, en el cas de no existir Delegats de Prevenció, així com
els seus substituts, per si es produís alguna absència justificada de l’obra.

9.22 Comitè de seguretat i salut
Es constituirà un Comitè de seguretat i salut en tots els centres de treball que comptin amb 50 o més
treballadors i estarà format pels Delegats de Prevenció, d’una part, i per l’empresari i/o els seus
representants en número igual al dels Delegats de Prevenció, de l’altra.
Si l’obra no comptés amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció i per lo tant,
no es podrà crear el Comitè de seguretat i salut com a tal. En el seu lloc es crearà un Comitè de
Prevenció que comptarà amb les funcions del Comitè de seguretat i salut i que es reflexen a l’art. 38
“Comitè de seguretat i salut” de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

9.23 Formació en seguretat i salut
De conformitat amb l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre,
abans d’ingressar a l’obra, FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests
poguessin comportar, conjuntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar.
Serà impartida per una persona competent que estigui permanentment a l’obra (Cap d’Obra, Encarregat,
o bé alguna altra persona designada a l’efecte).
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9.24 En cas d’accident
9.25 Accions a seguir
L’accidentat és el primer, se l’atendrà immediatament amb la fi d’evitar l’agreujament o progressió de les
lesions.
En cas de caiguda des d’altura o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, que
poden existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària a l’obra,
aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins a l’arribada de l’ambulància i de
reanimació en el cas d’accident elèctric.
En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà el ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en el possible segons
el bon criteri de les persones que atenen primàriament a l’accidentat, la utilització dels transports
particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat.

9.26 Comunicacions en cas d’accident laboral
L’empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts a
l’obra:
9.26.1.1 Accidents de tipus lleu
-

A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.

-

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.

9.26.1.2 Accidents de tipus greu
-

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.

-

A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les
correccions oportunes.

-

A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.

9.26.1.3 Accidents mortals
-

Al jutjat de guàrdia: per a que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials.

-

Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la fi
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.

-

A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la fi d’investigar les seves causes i adoptar les
correccions oportunes.

-

A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.

-

S’ inclou un resum de les actuacions a prendre en cas d’accident laboral.
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9.27 Normes de certificació de seguretat i salut
9.28 Valoracions econòmiques
La valoració econòmica del pla de seguretat i salut en el treball no podrà implicar disminució de l’import
total de l’estudi de seguretat adjudicat, segons expressa el RD. 1627/1997 en el seu article 7, punt 1,
segon paràgraf.
Els errors pressupostaris, es justificaran davant el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra i es procedirà conforme a les normes establertes per a les liquidacions d’obra.

9.29 Preus contradictoris
En el supòsit d’aparició de riscos no avaluats prèviament en el Pla de seguretat i salut que precisaran
mesures de prevenció amb preus contradictoris, per a la seva posada a l’obra, aquests hauran de ser
prèviament autoritzats per part del Coordinador de seguretat i salut per la Direcció Facultativa en el seu
cas i es procedirà conforme a les normes establertes per a les liquidacions d’obra.

9.30 Certificacions
El coordinador de seguretat i salut o la Direcció Facultativa en el seu cas, seran els encarregats de revisar
i aprovar les certificacions corresponents al Pla de seguretat i salut i seran presentades a la propietat per
al seu abonament.
Un cop al mes s’extendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat s’haguessin realitzat a
l’obra; la valoració es farà d’acord amb els preus contractats per la Propietat; aquesta valoració serà
visada i aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest requeriment no podrà ser abonada per la
Propietat.
L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior, es farà conforme s’estipuli en el
contracte d’obra.
En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran totalment i correcta
les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se per al seu abonament, tal i com s’indica
en els apartats anteriors.
Les partides pressupostàries de seguretat i salut són part integrant del projecte d’execució per definició
expressa de la legislació vigent.

9.31 Revisió de preus
S’aplicarà les normes establertes en el contracte d’adjudicació d’obra.
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