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1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI
L’objecte d’aquest estudi es establir durant la execució dels treballs les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals,
així com facilitar informació útil per a poder efectuar en condicions de
seguretat i salut les posteriors tasques de manteniment.

2. DADES BÀSIQUES DE L’OBRA
2.1

PROPIETAT:

Nom:
2.2

Ajuntament de Barcelona

SITUACIÓ

2.3

Nom

Edifici Novíssim de les Cases Consistorials

Adreça:

plaça de sant Miquel S/N

Població:

08001 Barcelona (Barcelona)

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Aquest projecte consisteix en la substitució dels equips actuals de climatització i
les instal·lacions actuals de les plantes superiors de planta primera a planta
vuitena, segons:

2.4

-

Retirada de les instal·lacions actuals fins a la zona del pas tècnic de
muntants.

-

Instal·lació de nous equips de tractament: fan-coils de conductes i
cassettes.

-

Instal·lació de les xarxes de canonades i conductes.

-

Col·locació de sistema de buidat de condensats.

-

Renovació de les instal·lacions elèctriques

-

Implementació de sistema de control.
TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA

L’obra s’executarà en diverses fases. To ta l’actuació prevista es dividirà en
diverses fase de forma que cada any s’executaran unes plantes determinades.
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El termini d’execució previst es de 3 mesos.
Es preveu la intervenció de 2 equips integrats cadascun per un oficial 1ª i un ajudant
muntador
Hi haurà també un cap d’obra encarregat de la supervisió d’aquests equips.
2.5

INTERFERÈNCIA I SERVEIS AFECTATS

Els treballs a realitzar seran simultanis amb la utilització ininterrompuda de l’edifici, tant
per part del personal intern, com del personal extern que en faci ús dels serveis de
caràcter públic que en aquest es faciliten.
Per aquest motiu, l’organització i coordinació de totes les qüestions que puguin afectar
aspectes relacionats amb la seguretat i salut derivats d’aquest context específic,
hauran de ser objecte d’estudi i desenvolupament minuciós al pla de seguretat i salut
que s’aprovi prèviament a l’inici de l’obra.

3. NORMATIVA
La normativa d’obligat compliment figura al final d’aquest document a
l’apartat corresponent.

6314_062
JUNY DE 2016

Pàgina 4

4. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
4.1

INTRODUCCIÓ

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té
per objecte la determinació del paquet bàsic de garanties i responsabilitats
precises per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
Com llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries
aniran fixant i concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:


Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball;



Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels
treballadors dels equips de treball;



Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.;



Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels
treballadors d’equips de protecció individual.

4.2

DRETS I OBLIGACIONS

4.2.1

DRET A LA PROTECCIÓ FRONT ALS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i
salut en el treball.
A aquest efecte, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció
de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen
en els articles següents en matèria d’avaluació de riscos, informació, consulta,
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d’emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.
4.2.2

PRINCIPIES DE L’ACCIÓ PREVENTIVA.

L’empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conforme als següents
principis generals:


Evitar els riscos;



Avaluar els riscos que no es poden evitar;



Combatre els riscos a l’origen;
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Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció
dels llocs de treball, l’organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball;



Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual;



Donar les degudes instruccions als treballadors;



Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin
accedir a les zones de risc greu i específic;



Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués
cometre el treballador.

4.2.3

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L’acció preventiva en l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una
avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es
realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i
en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació
deurà fer-se en ocasió de l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o
preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.
D’alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories
següents:


Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d’equip i
obrers;



Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la
finalitat per a la qual van ser concebuts o a les seves possibilitats;



Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions.
Control deficient en l’explotació;



Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat;

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es
poden resumir en els següents punts:


Es pot produir un accident o deterioració d’una màquina si s’engega
sense conèixer el seu funcionament;
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La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts
de greixatge manual deuen ser greixats regularment;



Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva
posició correcta;



El resultat d’un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es
desgasten, i per això cal protegir-les contra la introducció d’encenalls;



Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos
moviments que realitzin les distintes parts d’una màquina i que poden
provocar que l’operari:
o Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat
entre ella i qualsevol estructura fixa o material;
o Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la
màquina;
o Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats;
o Ser copejat per altres materials projectats per la màquina;



Pot haver riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització
d’energia elèctrica, productes químics, generació de soroll, vibracions i
radiacions.

Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:


Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb
independència de la inclinació del mateix i encara quan girin lentament.
Es classifiquen en els següents grups:
o Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió,
plançons, broques i acoblaments;
o Punts d’enganxada entre engranatges i eixos girant i altres fixes o
dotades de desplaçament lateral a elles;
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Moviments alternatius i de translació. El punt perillós es situa en el lloc on
la peça dotada d’aquest tipus de moviment s’aproxima a altra peça fixa
o mòbil i la sobrepassa.



Moviments de translació i rotació. Les connexions de

plançons amb

rodes i volants són alguns dels mecanismes que generalment estan
dotades d’aquest tipus de moviments.


Moviments d’oscil·lació. Les peces dotades de moviments d’oscil·lació
pendular generen punts de tisores entre elles i altres peces fixes.

Les activitats de prevenció deuran ser modificades quan s’apreciï per
l’empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previst en l’apartat
anterior, la seva inadequació a les fins de protecció requerits.
4.2.4

EQUIPS DE TREBALL I MEDIS DE PROTECCIÓ.

Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per a
la seguretat i la salut dels treballadors, l’empresari adoptarà les mesures
necessàries amb la finalitat de que:


La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats
d’aquesta utilització.



Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació
siguin realitzats pels treballadors específicament capacitats per aquesta
tasca.

L’empresari deurà proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l’acompliment de les seves funcions i vetllar per l’ús
efectiu dels mateixos.
4.2.5

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L’empresari adoptarà les mesures adequades per que els treballadors rebin
totes les informacions necessàries en relació amb:


Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.



Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l’empresari, així com als
òrgans competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la
protecció de la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de
senyalització en dits llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de
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treball, en les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual.
4.2.6

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS.

L’empresari deurà garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva.
4.2.7

MESURES D’EMERGÈNCIA.

L’empresari, tenint en compte la grandària i l’activitat de l’empresa, així com la
possible presència de persones alienes a la mateixa, deurà analitzar les
possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria
de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant
per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i
comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament.
4.2.8

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del
seu treball, l’empresari estarà obligat a:


Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre
l’existència de dita risc i de les mesures adoptades en matèria de
protecció.



Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent
i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més
estar en condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels
mitjans tècnics llocs a la seva disposició, d’adoptar les mesures
necessàries per a evitar les conseqüències de dit perill.

4.2.9

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu
estat de salut en funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització
d’aquells reconeixements o proves que causin les menors molèsties al
treballador i que siguin proporcionals al risc.
4.2.10 DOCUMENTACIÓ.

L’empresari deurà elaborar i conservar a la disposició de l’autoritat laboral la
següent documentació:


Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació
de l’acció preventiva.
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Mesures de protecció i prevenció a adoptar. - Resultat dels controls
periòdics de les condicions de treball.



Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.



Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat
al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball.

4.2.11 COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS.

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos
o més empreses, aquestes deuran cooperar en l’aplicació de la normativa
sobre prevenció de riscos laborals.
4.2.12 PROTECCIÓ DE TREBALLADORS SENSIBLES A DETERMINATS RISCOS.

L’empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives
necessàries, la protecció dels treballadors que, per les seves pròpies
característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin
reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin
específicament sensibles als riscos derivats del treball.
4.2.13 PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT.

L’avaluació dels riscos deurà comprendre la determinació de la naturalesa, el
grau i la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o
part recent, a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir
negativament en la salut de les treballadores o del fetus, adoptant, si escau, les
mesures necessàries per a evitar l’exposició a dit risc.
4.2.14 PROTECCIÓ DELS MENORS.

Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament
a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball,
l’empresari deurà efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels
mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva
exposició, tenint especialment en compte els riscos derivats de la seva falta
d’experiència per a avaluar els riscos existents o potencials i del seu
desenvolupament encara incomplet.
4.2.15 RELACIONS DE TREBALL TEMPORAL, DE DURACIÓ DETERMINADA I EN EMPRESES DE
TREBALL TEMPORAL.

Els treballadors amb relacions de treball temporal o de durada determinada,
així com els contractats per empreses de treball temporal, deuran gaudir del
mateix nivell de protecció en matèria de seguretat i salut que els restants
treballadors de l’empresa en la qual presten els seus serveis.
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4.2.16 OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el
compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades,
per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles altres
persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels
seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les
instruccions de l’empresari.
Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de
l’empresari, deuran en particular:


Utilitzar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos
previsibles, les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de
transport i, en general, qualsevol altre mitjà amb els qual desenvolupin la
seva activitat.



Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per
l’empresari.



No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de
seguretat existents.



Informar immediatament d’un risc per a la seguretat i la salut dels
treballadors.



Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat
competent.

4.3

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

4.3.1

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure en prevenció de riscos professionals, l’empresari
designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se d’aquesta activitat,
constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat
especialitzada aliena a l’empresa.
Els treballadors designats deuran tenir la capacitat necessària, disposar del
temps i dels mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la
grandària de l’empresa, així com els riscos que estan exposats els treballadors.
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En les empreses de menys de sis treballadors, l’empresari podrà assumir
personalment les funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi
de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui capacitat
necessària.
L’empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat
especialitzada aliena a l’empresa deurà sotmetre el seu sistema de prevenció
al control d’una auditoria o avaluació externa.
4.3.2

SERVEIS DE PREVENCIÓ

Si la designació d’un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització
de les activitats de prevenció, en funció de la grandària de l’empresa, dels
riscos que estan exposats els treballadors o de la perillositat de les activitats
desenvolupades, l’empresari deurà recórrer a un o diversos serveis de
prevenció propis o aliens a l’empresa, que col·laboraran quan sigui necessari.
S’entendrà com servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials
necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir d’adequada
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a
això a l’empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de
representació especialitzats.
4.4

CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

4.4.1

CONSULTA DELS TREBALLADORS.

L’empresari deurà consultar als treballadors, amb la deguda antelació,
l’adopció de les decisions relatives a:


La planificació i l’organització del treball en l’empresa i la introducció de
noves tecnologies, en tot el relacionat amb les conseqüències que
aquestes poguessin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors.



L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la
salut i prevenció dels riscos professionals en l’empresa, inclosa la
designació dels treballadors encarregats d’aquestes activitats o el recurs
a un servei de prevenció extern.



La

designació

dels

treballadors

encarregats

de

les

mesures

d’emergència.


El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva.
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4.4.2

DRETS DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ.

Els treballadors tenen dret a participar en l’empresa en les qüestions
relacionades amb la prevenció de riscos en el treball.
En les empreses o centres de treball que contin amb sis o més treballadors, la
participació d’aquests es canalitzarà a través dels seus representants i de la
representació especialitzada.
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5. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
5.1

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és
la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i
responsabilitats precises per a establir un adequat nivell de protecció de la salut
dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D’acord amb l’article 6 d’aquesta llei, seran les normes reglamentàries les quals
fixaran les mesures mínimes que deuen adaptar-se per a d’adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir
que de la presència o utilització dels equips de treball posats a la disposició dels
treballadors en l’empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la
seguretat o salut dels mateixos.
Per tot l’exposat, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors
dels equips de treball, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell,
instrument o instal·lació utilitzat en el treball.
5.2

OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI.

L’empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que
es posin a la disposició dels treballadors siguin adequats al treball que degui
realitzar-se i convenientment adaptats al mateix, de forma que garanteixin la
seguretat i la salut dels treballadors a l’utilitzar aquests equips.
Deurà utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o
reglamentària que els sigui d’aplicació.
Per a l’elecció dels equips de treball l’empresari deurà tenir en compte els
següents factors:


Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.



Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de
treball.



Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per
treballadors discapacitats.

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment
adequat, els equips de treball es conservin durant tot el temps d’utilització en
unes condicions adequades. Totes les operacions de manteniment, ajustament,
revisió o reparació dels equips de treball es realitzarà després d’haver parat o
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desconnectat l’equip. Aquestes operacions deuran ser encomanades al
personal especialment capacitat per a això.
L’empresari deurà garantir que els treballadors rebin una formació i informació
adequades als riscos derivats dels equips de treball. La informació,
subministrada preferentment per escrit, deurà contenir, com a mínim, les
indicacions relatives a:


Les condicions i forma correcta d’utilització dels equips de treball, tenint
en compte les instruccions del fabricant, així com les situacions o formes
d’utilització anormals i perilloses que puguin preveure’s.



Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l’experiència
adquirida en la utilització dels equips de treball..

5.2.1

DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.

Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència
en la seguretat deuran ser clarament visibles i identificables i no deuran implicar
riscos com a conseqüència d’una manipulació involuntària.
Cada equip de treball deurà estar proveït d’un òrgan d’accionament que
permeti la seva parada total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d’objectes o de
projeccions deurà estar proveït de dispositius de protecció adequats a dits
riscos.
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o
líquids o per emissió de pols deurà estar proveït de dispositius adequats de
captació o extracció prop de la font emissora corresponent.
Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de
treball i els seus elements deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans.
Quan els elements mòbils d’un equip de treball puguin comportar risc
d’accident per contacte mecànic, deuran anar equipats amb resguards o
dispositius que impedeixin l’accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d’un equip de treball deuran estar
adequadament il·luminades en funció de les tasques que deguin realitzar-se.
Les parts d’un equip de treball que arribin a temperatures elevades o molt
baixes deuran estar protegides quan correspongui contra els riscos de contacte
o la proximitat dels treballadors.
Tot equip de treball deurà ser adequat per a protegir als treballadors exposats
contra el risc de contacte directe o indirecte de l’electricitat i els quals
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comportin risc per soroll, vibracions o radiacions, deurà disposar de les
proteccions o dispositius adequats per a limitar, la generació i propagació
d’aquests agents físics.
Les eines manuals deuran estar construïdes amb materials resistents i la unió
entre els seus elements deurà ser ferm, de manera que s’evitin els trencaments
o projeccions dels mateixos.
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb
les instruccions facilitades pel fabricant, comprovant-se abans d’iniciar la tasca
que totes les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades.
Deuran prendre’s les mesures necessàries per a evitar enganxades de cabell,
robes de treball o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas,
sotmetre als equips a sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions
excessives.
5.2.2

DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL MÒBIL.

Els equips amb treballadors transportats deuran evitar el contacte d’aquests
amb rodes i erugues i l’enganxada per les mateixes. Per a això disposaran
d’una estructura de protecció que impedeixi que l’equip de treball inclini més
d’un quart de volta o una estructura que garanteixi un espai suficient voltant
dels treballadors transportats quan l’equip pugui inclinar-se més d’un quart de
volta. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l’equip de
treball es trobi estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadors deuran estar condicionades mitjançant la instal·lació
d’una cabina per al conductor, una estructura que impedeixi que el carretó
bolqui, una estructura que garanteixi que, en cas de bolcada, quedi espai
suficient per al treballador entre el sòl i determinades parts d’aquest carretó i
una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en
bones condicions.
Els equips de treball automotors deuran contar amb dispositius de frenat i
parada, amb dispositius per a garantir una visibilitat adequada i amb una
senyalització acústica d’advertiment. En qualsevol cas, la seva conducció
estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació específica.
5.2.3

DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER
ELEVACIÓ DE CÀRREGUES

Deuran estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que deguin
aixecar i les tensions induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En
qualsevol cas, els aparells d’hissar estaran equipats amb limitador del
recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts de
limitadors d’altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d’acer amb ”pestells
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de seguretat“ i els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància
de 1 m. del seu terme mitjançant límits de seguretat de final de carrera
elèctrica.
Deurà figurar clarament la càrrega nominal.
Deuran instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en
picat, se solti o es desviï involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas,
s’evitarà la presència de treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d’anar
equipades amb cabines per a treballadors deurà evitar-se la caiguda
d’aquestes, la seva aixafada o xoc.
Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran
interromputs sota règim de vents superiors als 60 km/h.
5.2.4

DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA EINA.

Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant
aïllament i els seus motors elèctrics estaran protegits per la carcassa.

doble

Les màquines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una
carcassa antiprojeccions.
Les màquines utilitzades en ambients inflamables o explosius estaran protegides
mitjançant carcasses antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines
accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o de ventilació
insuficient.
Es prohibeix treballar sobre llocs amb aigüerols, per a evitar els riscos de
caigudes i els elèctrics.
Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100
lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s’utilitzaran en via humida les
eines que el produeixin.
Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc
manual no se situaran a distàncies inferiors a tres metres de la vora dels forjats,
amb l’excepció dels quals estiguin clarament protegits (xarxes o baranes, etc.).
En cap concepte es retirarà la protecció del disc de tall, utilitzant-se en tot
moment ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general,
es deuran extreure les claus o parts metàl·liques clavades en l’element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran tirs inclinats, es deurà verificar que
no hi ha ningú a l’altre costat de l’objecte sobre el qual es dispara, s’evitarà
clavar sobre fàbriques de rajola buida i s’assegurarà l’equilibri de la persona
abans d’efectuar el tir.
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Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s’elegiran
sempre les broques i discos adequats al material a trepar, s’evitarà realitzar
trepants en una sola maniobra i trepants o fregadores inclinades a pols i es
tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, fregadores de fusta i aïlladores
mecàniques tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant i
estaran dotades de cercle de protecció antienganxades o abrasions.
En les tasques de soldadura per arc elèctric s’utilitzarà elm de soldar o pantalla
de mà, no es mirarà directament a l’arc voltaic, no es tocaran les peces
recentment soldades, es soldarà en un lloc ventilat, es verificarà la inexistència
de persones en l’entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà directament la
pinça en el sòl s’escollirà l’elèctrode adequat per al cordó a executar i es
suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la
intempèrie amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica no es barrejaran ampolles de gasos distints,
aquestes es transportaran sobre bats engabiades en posició vertical i lligades,
no es situaran al sol ni en posició inclinada i els encenedors estaran dotats de
vàlvules antitornada de la flama. Si es desprenen pintures es treballarà amb
màscara protectora i es farà a l’aire lliure o en un local ventilat.
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6. DEFINICIÓ DELS RISCOS
6.1

RISCOS PROFESSIONALS

6.1.1

RISCOS MÉS FREQÜENTS



Caigudes de persones a diferent nivell;



Cops per objectes o eines;



Caiguda de materials i rebots;



Caigudes des d’elements provisionals (bastides, escales, etc.);



Despreniment de materials;



Sobreesforços per postures incorrectes;



Ferides produïdes per objectes punxants o tallants;



Lesions oculars per projeccions de partícules als ulls;



Afeccions de la pell;



Cremades;



Electrocució, per contacte directe o indirecte;



Incendis o explosions produïdes per curtcircuits.

6.1.2



TECNOLOGIA PREVENTIVA

Els medis auxiliars de prevenció, la maquinària i les eines s’hauran de
mantenir en bon estat, i els medis de protecció hauran d’estar
homologats.
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7. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.
7.1

PROTECCIONS PERSONALS



Serà obligatori l’ús de casc, cinturó de seguretat i calçat antirelliscant;



Utilització de roba de treball que sigui incombustible;



Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i/o projecció
de partícules;



Utilització de guants aïllants;



Utilització

de

protectors

auditius

homologats

si

l’ambient

és

excessivament sorollós.


Ús de banquetes, plataformes o tapissos aïllants;



Utilització d’eines homologades aïllants o aïllades;



Evitar portar polseres, cadenes, collars o similars pel risc de contacte que
suposen.



Sempre que les condicions de treball ho faci necessari, es facilitarà als
treballadors els elements de protecció adequats.

7.2

PROTECCIONS COL·LECTIVES



Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents tasques a realitzar;



S’haurà de senyalitzar les zones de perill;



En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, i
suficientment il·luminades, i es netejaran de runa diàriament;



Prèviament al inici dels treballs, s’establiran punts fixes per enganxar els
cinturons de seguretat;



Sempre que sigui possible s’instal·larà una plataforma de treball
protegida amb barana i entornpeu;
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Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades, com a mínim
100 lux mesurats a 2 m. del paviment;



Si s’utilitzen lluminàries portàtils, hauran de funcionar a 24 volts;



No es podran iniciar els treballs si no es compleixen les mesures de
seguretat;



7.3

Caldrà respectar les distàncies de seguretat amb instal·lacions existents.

MESURES PREVENTIVES DE CARACTER GENERAL



S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos
(vol, atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill
d’incendi, materials inflamables, prohibit fumar,...), així com les mesures
preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de
seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat,...)



S’habilitaran zones o estades per a l’apilament de material i útils (peces
prefabricades, fusteria metàl·lica i de fusta, vidre, pintures, vernissos i
dissolvents, material elèctric, aparells sanitaris, canonades, aparells de
calefacció i climatització,...);



S’haurà de disposar d’un magatzem per guardar els diversos materials a
utilitzar;



Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes,
utilitzant els elements de protecció personal, fonamentalment calçat
antilliscant reforçat per a protecció de cops en els peus, casc de
protecció per al cap i cinturó de seguretat;



El transport d’elements pesats (sacs de aglomerant, rajoles, sorres,...) es
farà sobre carretó de mà i així evitar sobrecàrregues;



Les bastides sobre broqueteres, per a treballs en altura, tindran sempre
plataformes de treball d’amplària no inferior a 60 cm (3 taulons travats

6314_062
JUNY DE 2016

Pàgina 21

entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de
materials, banyeres.


La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà
d’adequada, delimitant les zones d’operació i pas, els espais destinats a
llocs de treball, les separacions entre màquines i equips, .



L’àrea de treball estarà a l’abast normal de la mà, sense necessitat
d’executar moviments forçats.



Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos es
troba en posició inestable.



S’evitaran les distàncies massa grans d’elevació, descens o transport, així
com un ritme massa alt de treball.



Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.



Es deu seleccionar l’eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la
en bon estat i ús correcte d’aquesta. Després de realitzar les tasques, es
guardaran en lloc segur.



Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d’obra sense la utilització de les clavilles “mascle-femella”;



Els equips portàtils d’il·luminació seran amb mànec aïllant amb reixeta de
protecció de la bombeta, i funcionaran a 24 volts;



Si existeixen línies elèctriques properes a la zona de treball, si es possible,
es deixaran sense servei mentre es treballa, i si això no fos possible,
s’apantallaran correctament o es recobriran amb macarrons aïllants;



Si els treballs impliquen un risc elèctric, s’hauran de realitzar sense tensió;



Caldrà respectar les distàncies de seguretat amb les línies elèctriques o
bé amb altres instal·lacions de serveis del local;



En situació de pluja, neu o gel, es suspendran els treballs.
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7.4

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE CARÀCTER GENERAL EN INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA



Localitzar les instal·lacions de cables existents, ja siguin aèries o
subterrànies i senyalitzar-les quan puguin interferir en els treballs que es
vagin a realitzar



Delimitar les zones d’accés a instal·lacions elèctriques e instal·lar senyals
de perill en els quadre i portes d’accés a recintes elèctrics.



Estendre les línies elèctriques de forma que es minimitzin els riscos
mecànics deguts al moviment de persones, maquinària i vehicles



Normalitzar els endolls, de forma que siguin del mateix tipus les utilitzades
per les diferents empreses participants en l’obra



Mantenir la instal·lació elèctrica en bon estat de funcionament, revisant
periòdicament l’estat dels cables, quadres elèctrics, proteccions i molt
especialment els interruptors diferencials i instal·lació de connexió a terra
de la instal·lació



Disposar sempre en el magatzem d’obra de recanvis de clavilles, preses
de corrent, interruptors diferencials i automàtics, etc



Els treballs d’extensió i modificació de la instal·lació elèctrica així com els
treballs de reparació i conservació han de ser realitzats per personal
electricista autoritzat.

7.5

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER A QUADRE ELÈCTRICS



Instal·lar els quadres elèctrics de distribució amb protecció mínima IP 547 i
tancats amb clau. Només serà accessible des de l’exterior el
comandament del interruptor general i preses de corrent.



Situar els quadres elèctrics en zones mecànicament segures i allunyades
dels finals i forats dels forjats.
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Distribuir els quadres elèctrics amb preses de corrent amb número
suficient i a distancies raonables de qualsevol punt de l’obra (màxim 25
m)



Bloquejar amb forrellats els interruptors generals dels quadres quan hagin
de quedar fora de servei per raons de reparació o manteniment



No restablir el servei elèctric en les quadres sense comprovar prèviament
que no hi ningú treballant en els circuits que alimenta

7.6

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT



Instal·lar aparells d’enllumenat amb un índex de protecció mínim IP 547 i
de classe II d’aïllament



Assegurar una il·luminació artificial suficient en totes les àrees de treball i
un nivell d’il·luminació no inferior a 10 lux en totes les vies de circulació.



L’enllumenat en recintes molt conductors i emplaçament inundables
s’alimentarà amb tensió de seguretat no superior a 24 V.
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8. TASQUES DE VIGILÀNCIA DE L’OBRA


Revisar que les seccions dels cables instal·lades son adequades a les
proteccions contra sobreintensitats col·locades en origen.



No admetre connexions de cables amb cintes aïllants o similars



Retirar de l’obra els cables que presentin defectes en la coberta o
aïllament



Impedir la presència de parts actives o fàcilment accessibles sense eines
o claus apropiades



Vigilar que les connexions elèctriques de cables i màquines a les preses
de corrent es realitzi amb les clavilles o sistemes de connexió adients



No permetre desconnectar els cables estirant d’ells de forma brusca.
Obligar a desconnectar estirant de la clavilla.



Vigilar que les eines o màquines amb accionament elèctric que s’utilitzin
en l’obra estiguin degudament homologades, en bon estat elèctric i que
s’utilitzin per als usos previstos i de forma adequada.



Impedir les connexions a terra a través de conduccions de fluids o similars.
La connexió es farà a través de la instal·lació prevista per a aquest ús



Vigilar la existència i bon estat dels extintors per a foc elèctric.
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9. MITJANS AUXILIARS


Les escales a utilitzar, si són de fusta, disposaran de tirants de limitació de
l’obertura; si són de mà tindran dispositius antirelliscants i es fixaran a
punts sòlids de l’edificació i sobrepassaran en 0,70 m. com a mínim el
desnivell a salvar; en ambdós casos l’amplada mínima serà de 0,50 m;



Els trepants i altres equips portàtils, que estiguin alimentats per electricitat,
tindran doble aïllament;



Les pistoles fixa-claus s’utilitzaran sempre amb la seva protecció;



Es comprovarà el bon estat dels medis auxiliars abans de la seva
utilització com son plataformes, escales portàtils i cavallets;



Les operacions de més de 2 m. d’alçada s’efectuaran amb alguna de les
següents mesures : baranes de 0,9 m. amb margepeu de 15 cm. i llistó
intermedi, xarxes perimetrals, xarxes verticals, xarxes horitzontals. En cas
contrari caldrà utilitzar arnés de seguretat amb dispositiu anticaigudes;

9.1

ESCALES DE MÀ

9.1.1

RISCOS MÉS FREQÜENTS



Lliscament de l’escala;



Fallida del peu de l’escala;



Trencament d’algun element;



Posicionament inadequat;



Treball incorrecte de l’usuari.

9.1.2

MESURES PREVENTIVES



Escales amb talons en bon estat;



Col·locació de l’escala amb inclinació correcta (projecció vertical/
projecció horitzontal= 4/1);



No col·locar l’escala sobre caixes, palets, etc;
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No realitzar treballs que impliquin vibracions o impactes si l’escala no està
perfectament immobilitzada;



No realitzar treballs que comportin un desplaçament del cos que alteri el
centre de gravetat. El cercle de seguretat treballant en el sostre és de 25
cm de radi al voltant del cap de l’operari. En una paret de 45 cm;



Pujar i baixar de cara a l’escala;



Les escales hauran de ser de fusta i sense pintar;



No portar càrregues pujant o baixant.
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10. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS SOBRE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
APLICABLES
(en negreta hi ha marcades les normatives que afecten directament a la
Construcció)


Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en
las obras de construcciones temporales o móviles



RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de
construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i
Higiene en projectes d’edificació i obres públiques


Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:


RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención



RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud
en el trabajo


RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997
l’esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)



RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares,
para los trabajadores


RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización



RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo



RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo



RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual



RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de
treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)


Ordenanza del 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la
Construcción
Modificacions:

O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956


Ordenanza del 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º
(BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
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Ordenanza del 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y
II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y
cerámica
Correcció d’errades:


BOE: 17/10/70

Ordenanza del 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86



Ordenanza del 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e
instrucciones para su cumplimiento y tramitación



Ordenanza del 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías
fuera de poblado


Ordenanza del 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)



Ordenanza del 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de
Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre
desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)



Ordenanza del 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto



Ordenanza del 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los
trabajos con riesgo de amianto



RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
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Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo


Ordenanza del 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d’errades:

BOE: 06/04/71

Modificació:

BOE: 02/11/89

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997


Ordenança del 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció



Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para
distintos medios de protección personal de trabajadores



R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no
metálicos



R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos



R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para
soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75



R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75



R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75



R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes
de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de
protección

personal

de

vías

respiratorias.

Normas

comunes

y

adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75


R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de
protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75



R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de
protección personal de vías respiratorias: mascarillas auto filtrantes
Modificació: BOE: 31/10/75



R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de
protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra
amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75



Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

EL FACULTATIU

Enric Ros Baró
Enginyer Industrial
Col.legiat núm.: 10.239
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