Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

PROJECTE D’OBRES PER L’ADEQUACIÓ DE LES PORTES TALLAFOC A VARIS
MERCATS MUNICIPALS
Exp. Núm:

214/19

1

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

INDEX

1.

Memòria descriptiva

2.

Especificacions tècniques

3.

Pressupost

4.

Plànols

5.

Estudi de Seguretat i Salut

2

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
El present projecte contempla la posada a Normativa de les actuals portes tallafocs
dels mercats. Es substituiran aquelles que no compleixin amb la Normativa o bé que
estiguin en mal estat i no facin la funció corresponent. Així com també tots els
elements que les conformen com panys, mecanismes i barres antipànic, electroimants,
selectors i manetes. Es revisaran la totalitat de portes dels mercats i es deixaran
ajustades i regulades.
Els mercats inclosos en el contracte són els següents: Barceloneta, Besós, Concepció,
Estrella, Fort Pienc, Galvany, Guineueta, Les Corts, Lesseps, Llibertat, Ninot,
Poblenou, Provençals, Sagrada Familia, Sants, Santa Caterina i Trinitat.
S’ha previst un pressupost annex per a possibles ampliacions del contracte d’obres per
a l’adequació i/o substitució de portes en altres mercats com: Boqueria, Clot,
Hostafrancs, Sant Martí, Encants, Sant Gervasi, Tres Torres, Canyelles, Carmel, Ciutat
Meridiana, Felip II, Guinardó i Mercè. Les portes talla foc seran metàl·liques i amb
acabat lacat de color a determinar segons el mercat on hagi d’anar instal·lada. La
col·locació de les portes tallafoc seran per accionament manual.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles corredisses.
- Portes de fulles batents.
En l’execució de les unitats d'obra inclouran les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta siguin compatibles.
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge.
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.
Hauran d'estar ben aplomades, a escaire i al nivell previst. Ha d'obrir i tancar
correctament.
En el cas de les portes de fulles batents, el gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de
manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
L’alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
Les portes en general seran del tipus Porta EI2 60 de un full o dos fulls segons
l’amplada de pas. Caldrà preveure el equip de electroimants i contraplaques de fixació
certificat en 1155 de força de retenció de 40Qg, les molles els selectors que ordena en
quin ordre cal tancar la porta, les manilles de PVC negre amb palanca tallafoc amb o
sense clau ( en el cas de que porti clau, serà necessari pany pànic), les barres
antipànic drop-in que poden ser de 2 punts o 3 punts.
En la majoria del casos caldrà canviar la fulla i el marc de la porta, sempre quedarà
inclòs els treballs de paleta.
Les portes i tots els mecanismes que calgui substituir es retiraran i es portaran a
l’abocador autoritzat, inclòs càrrega i transport de runa a l'abocador autoritzat i
abonament de cànon d'abocament
En tots els casos es regularan i ajustaran les portes i els seus elements.
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
l'execució de la unitat. No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin
solucionats els defectes d'execució. La suspensió dels treballs i la correcció de les no
conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
1.1 Característiques tècniques de les portes RF
Les portes de sectorització han de disposar de:
- Juntes de material intumescent enganxades al marc interior de les portes.
Elements que garanteixi el correcte tancament de la porta:
- Tancaportes a cadascuna de les fulles.
- Selector de tancament en portes de dues fulles amb solapament.
Frontisses per a portes de sectorització:
- Certificades pel fabricant segons UNE-EN 1935:2002
- No s’admeten frontisses de molla.
1.2 Actuacions bàsiques de revisió.
Verificar que les portes ajustin bé. Revisar i ajustar les folgances perimetrals i central.
Revisar les juntes intumescents i frontisses. Revisar i regular els tancaportes.
En les portes de doble fulla amb solapament: Revisar i regular el selector de
tancament.
En portes de sectorització que es mantenint obertes mitjançant retencions
electromagnètics: Revisar el dispositiu.
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2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

A més de les actuacions bàsiques de revisió i ajustos en portes, a continuació es
relacionen les especificacions de materials i tasques a realitzar que s’entenen incloses
en el pressupost del present projecte:
-

Totes les portes segons les diferents dimensions previstes són: Porta EI2 1005
x 2115 mm, EI2 60 1600 x 2040 mm, EI2 60 970 x 2060 mm, EI2 60 1005 x
2115 mm, EI2 60 910 x 2065 mm, EI2 60 1760 x 2040 mm, EI2 60 1480 X 2040
mm, EI2 60 1410 X 2040 mm, EI60 1520 x 2010, EI2 60 970 x 2060 mm, EI60
1870 x 2050, EI2 60 880 x 2050, EI2 60 1350 x 2065 mm, EI2 60 1770 x 2065
mm, EI2 60 840 x 2020 mm, EI 60 2300 x 1970 mm, EI2 60 de 840x2115 mm.
Les mides poden variar, el mesurament en cada cas, anirà a càrrec del
contractista la seva comprovació i s’adaptarà al forat real de obra, sense que
impliqui cap sobre cost l’ajust de mides a les previstes en projecte. En tots els
casos s’entén que queda inclòs el marc i porta.

-

S’inclou en el preu el subministrament i mà d’obra, així com en el cas que sigui
necessari el treball del serraller.

-

S’aportaran els Certificats de les portes amb les proves de resistència al foc.

-

Electroimants i contraplaques de fixació: Estaran Certificats en 1155 de força
de retenció de 40 Qg: 24 Vdc, protecció electrònica integrada, regulables fins a
60º

-

Molles aeri.

-

Selectors: Selecciona en quin ordre tanca la porta.

-

Barra Antipànic : S’entén que són els mecanismes antipànic complerts per a
porta d'evacuació d'1 fulla o dues fulles, amb sistema d'accionament basculant
o sistema d’accionament a pressió amb 1 punt, 2 punts o 3 punts de
tancament, segons el cas, per a mecanisme vist, homologats segons UNE-EN
1125.

-

Pany: Pany tallafoc amb funció antipànic. Anirà amb pany i l’accionament
interior serà amb barra antipànic i la clau bloqueja la maneta exterior. O bé
pany tallafoc.

-

Manilla negre de PVC: Placa amb palanca adequat per a porta tallafoc amb
clau o sense, segons el lloc. En el cas de clau és necessari pany pànic.

-

Treballs de paleta: Els treballs de paleta inclouen el desmuntatge de l’actual
porta de una o dues fulles a substituir, càrrega i transport a l’abocador
autoritzat incloent el cost de taxes. Muntatge de la nova porta col·locada a obra
amb morter de ciment i els repassos de pintura del parament. El responsable
de obra controlarà que estiguin ben aplomades, a escaire i al nivell previst. Ha
d'obrir i tancar correctament.

En els preus del pressupost queda inclòs el subministrament i la col·locació de tots els
materials amb la mà d’obra necessària, així com la recollida, retirada dels elements
que s’hagin de substituir i transport a l’abocador autoritat incloent el cost de les taxes.
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3. PRESSUPOST

MERCAT DE BARCELONETA
NÚM. CONCEPTE
01

UNIT.

IMPORT

TOTAL

SOTERRANI -2 (3 PORTES)
01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
01.02 Barra antipàic
Barra antipànic drop-in, 3 punts per tancar caixes i tubs.
01.03 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.04 Pany
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer
01.05 Porta EI2 1880 x 1065 mm
01.06 Treballs de paleta
01.07 Angle invers per molla
01.08 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.
01.09 Ajustar porta

02

SOTERRANI -1 (2 PORTES)

03

02.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.
02.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
02.03 Angle invers per molla
02.05 Barra antipàic
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.
02.07 Ajustar porta
PLANTA MERCAT (3 PORTES)
03.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.
03.02 Ajustar antipànic

5,00

117,35 €

586,74 €

1,00

455,61 €

455,61 €

2,00

90,97 €

181,94 €

1,00

51,71 €

51,71 €

1,00
1,00
2,00
1,00

564,18 €
372,68 €
37,30 €
227,81 €

564,18 €
372,68 €
74,59 €
227,81 €

2,00

53,51 €

107,03 €

3,00

117,35 €

352,05 €

1,00

90,97 €

90,97 €

2,00
1,00

37,30 €
227,81 €

74,59 €
227,81 €

2,00

53,51 €

107,03 €

3,00

117,35 €

352,05 €

1,00

53,51 €

53,51 €
3.880,30 €
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MERCAT DE BESÓS
01

TERRAT (2 PORTES)
01.01 Porta EI2 970 x 2065
01.02 Barra antipànic Tesa
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.

2,00
1,00

278,55 €
227,81 €

557,10 €
227,81 €

01.04 Pany
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer
01.05 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

1,00

51,71 €

51,71 €

2,00

117,35 €

234,70 €

1,00

455,61 €

455,61 €

01.06 Barra antipànic de 3 punts
Barra antipànic drop-in, 3 punts per tancar caixes i tubs.

1.526,93 €
MERCAT DE CONCEPCIÓ
01

02

ESCALA D'EVACUACIÓ ACCÉS C/VALENCIA (4 PORTES)
01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

4,00

117,35 €

469,40 €

01.02 Pany pic 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer
01.03 Recolocar antipànic push golpejat
01.04 Manilla pvc negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic

2,00

51,71 €

103,42 €

2,00
2,00

53,51 €
29,65 €

107,03 €
59,30 €

02.01 Pany antipànic cisa 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

1,00

335,13 €

335,13 €

02.02 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

3,00

117,35 €

352,05 €

02.03 Recolocar antipànic push golpejat
02.04 Pany pic 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer
02.05 Manilla pvc negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic

1,00
1,00

53,51 €
51,71 €

53,51 €
51,71 €

1,00

29,65 €

29,65 €

ESCALA D'EVACUACIÓ ACCÉS C/ARAGÓ (3 PORTES)

1.561,20 €
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MERCAT ESTRELLA
01

PLANTA BAIXA (4 PORTES)
01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

7,00

117,35 €

821,44 €

01.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.03 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
24Vdc (1, 6W) protecció electrònica integrada protecció
imant: 1 P 54 connexió: 1 P 42 habitatge 30% de fibra de
vidre resistent d'impacte, el deteriorament de color i a la
corrosió. (Regulable fins a 60 °) vaga articulat placa
intercanviables per cable entrada posició oposició
d'interruptor intercanviables alta habilitat, no inclou cap
element de prestacions mecàniques. Sense dimensions
actuació silenciós de magnetisme residual: 110 x 85x 38
mm
01.04 Manilla pvc negre

2,00

90,97 €

181,94 €

4,00

189,01 €

756,06 €

1,00

29,65 €

29,65 €

1,00
1,00
1,00

564,18 €
372,68 €
29,65 €

564,18 €
372,68 €
29,65 €

Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic
01.05 Dos fulls batents EI2 60 1580 x 2150 mm
01.06 Treballs de paleteria
01.07 Suport per a col·locació molla invertida

2.755,61 €
MERCAT DE FORT PIENC
01

PLANTA 0 (4 PORTES)
01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

6,00

117,35 €

704,09 €

01.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.03 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
24Vdc (1, 6W) protecció electrònica integrada protecció
imant: 1 P 54 connexió: 1 P 42 habitatge 30% de fibra de
vidre resistent d'impacte, el deteriorament de color i a la
corrosió. (Regulable fins a 60 °) vaga articulat placa
intercanviables per cable entrada posició oposició
d'interruptor intercanviables alta habilitat. Sense dimensions
actuació silenciós de magnetisme residual: 110 x 85 38 mm
01.04 Manilla PVC negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic
01.05 Antipànic d'una fulla
01.06 Porta EI2 725 x 2055 mm
01.07 Treballs de paleteria
01.08 Pany 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer
01.09 Antipànic per fulla pasiva de superficie

2,00

90,97 €

181,94 €

2,00

189,01 €

378,03 €

1,00

29,65 €

29,65 €

1,00
1,00
1,00
1,00

227,70 €
278,55 €
277,12 €
51,71 €

227,70 €
278,55 €
277,12 €
51,71 €

1,00

227,91 €

227,91 €
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02

PLANTA SOTERRANI (2 PORTES)
02.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

10,00

117,35 €

1.173,49 €

02.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
02.03 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
24Vdc (1, 6W) protecció electrònica integrada protecció
imant: 1 P 54 connexió: 1 P 42 habitatge 30% de fibra de
vidre resistent d'impacte, el deteriorament de color i a la
corrosió. (Regulable fins a 60 °) vaga articulat placa
intercanviables per cable entrada posició oposició
d'interruptor intercanviables alta habilitat. Sense dimensions
actuació silenciós de magnetisme residual: 110 x 85 x 38
mm

2,00

90,97 €

181,94 €

4,00

189,01 €

756,06 €

Porta dos fulles EI2 60 1600 x 2040 mm
Treballs de paleteria
Antipànic de dues fulles
Manilla PVC negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic

1,00
1,00
2,00
2,00

564,18 €
372,68 €
455,52 €
29,65 €

564,18 €
372,68 €
911,04 €
59,30 €

02.08 Pany 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

6,00

51,71 €

310,26 €

02.09 Antipànic d'una fulla
ENTREPLANTES (2 PORTES)

4,00

227,70 €

910,81 €

03.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

2,00

117,35 €

234,70 €

02.04
02.05
02.06
02.07

03

7.831,18 €
MERCAT DE GALVANY
01

PORTA SORTIDA MAGATZEM A L'EXTERIOR
01.01 Un fulls EI2 60 970 x 2060 mm
01.02 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

1,00
1,00

278,55 €
117,35 €

278,55 €
117,35 €

01.03 Mirilla EI2 60 rectangular
01.04 Antipànic d'una fulla
01.05 Manilla pvc negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
01.06 Pany 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

1,00
1,00
1,00

294,51 €
227,70 €
29,65 €

294,51 €
227,70 €
29,65 €

1,00

51,71 €

51,71 €
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02

01.07 Treballs de paleteria
PORTA SALA DE MAQUINES

1,00

277,12 €

277,12 €

02.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

1,00

117,35 €

117,35 €

1.393,95 €
MERCAT DE GUINEUETA
01

SOTERRANI -2 (15 PORTES)
9,00

117,35 €

1.056,14 €

8,00

227,81 €

1.822,45 €

4,00

51,71 €

206,84 €

3,00

29,65 €

88,95 €

1,00
1,00
1,00
1,00

72,62 €
18,16 €
307,22 €
201,17 €

72,62 €
18,16 €
307,22 €
201,17 €

01.09 Ajustar elements
01.12 Barra antipànic Tesa
Barra antipànic drop-in, 3 punts per tancar caixes i tubs.
01.13 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.14 Electroiman
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
24Vdc (1, 6W) protecció electrònica integrada protecció
imant: 1 P 54 connexió: 1 P 42 habitatge 30% de fibra de
vidre resistent d'impacte, el deteriorament de color i a la
corrosió. (Regulable fins a 60 °) vaga articulat placa
intercanviables per cable entrada posició oposició
d'interruptor intercanviables alta habilitat. Sense dimensions
actuació silenciós de magnetisme residual: 110 x de x 85 38
mm
01.15 Porta EI2 910 x 2065 mm
01.16 Treballs de paleta
PLANTA 0 (4 PORTES)

4,00
2,00

36,31 €
455,61 €

145,25 €
911,22 €

3,00

90,97 €

272,92 €

2,00

189,01 €

378,03 €

1,00
1,00

249,88 €
277,12 €

249,88 €
277,12 €

02.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.
02.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.

2,00

117,35 €

234,70 €

1,00

90,97 €

90,97 €

01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.
01.02 Barra antipànic Tesa
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.
01.03 Pany
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer
01.04 Tirador fixe PVC
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic
01.05
01.06
01.07
01.08

02

Desmontar i ajustar antipànic
Col·locar pany
Porta EI2 1005 x 2115 mm
Molla aeri geze 4000
Molla aeri amb amortiguació d'apertura. segons DIN EN
1154, la velocitat es por regular desde la part frontal. La
regulació del cop es produeix mitjançant el braç.
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02.03 Pany
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

1,00

51,71 €

51,71 €

02.04 Quadrat per barra antipànic
02.05 Ajustar antipànic
02.06 Barra antipànic Tesa
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.
02.07 Regular porta
02.08 Ajustar porta
02.09 Molla aeri geze 4000
Molla aeri amb amortiguació d'apertura. segons DIN EN
1154, la velocitat es por regular desde la part frontal. La
regulació del cop es produeix mitjançant el braç.

1,00
1,00
1,00

8,64 €
72,62 €
227,81 €

8,64 €
72,62 €
227,81 €

1,00
1,00
1,00

36,31 €
36,31 €
201,17 €

36,31 €
36,31 €
201,17 €

6.968,23 €
MERCAT DE LES CORTS
01

PLANTA SOTERRANI (2 PORTES)
01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
01.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.

01

3,00

117,35 €

352,05 €

1,00

90,97 €

90,97 €

2,00

117,35 €

234,70 €

1,00

90,97 €

90,97 €

PLANTA BAIXA (1 PORTA)
01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
01.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.

768,69 €
MERCAT DE LESSEPS
01

01

PLANTA SOTERRANI (6 PORTES)
01.02 Pany 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
01.03 Antipànic d'un full
01.04 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
01.05 Antipànic d'un full batent
01.06 Porta dos fulls batents EI2 60 1760 x 2040 mm
01.07 Treballs de paleteria
01.09 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.10 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
24Vdc (1, 6W) protecció electrònica integrada protecció
imant: 1 P 54 connexió: 1 P 42 habitatge 30% de fibra de
vidre resistent d'impacte, el deteriorament de color i a la
corrosió. (Regulable fins a 60 °) vaga articulat placa
intercanviables per cable entrada posició oposició
d'interruptor intercanviables alta habilitat. Sense dimensions
actuació silenciós de magnetisme residual: 110 x de x 85 38
mm
01.11 Porta dos fulls batents EI2 60 1480 X 2040 mm
PLANTA BAIXA (1 PORTA)
01.01 Porta dos fulls batents EI2 60 1410 X 2040 mm
01.02 Treballs de paleteria
01.03 Pany 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

3,00

51,71 €

155,13 €

1,00
7,00

200,93 €
117,35 €

200,93 €
821,44 €

1,00
1,00
2,00
2,00

227,70 €
564,18 €
372,68 €
90,97 €

227,70 €
564,18 €
745,35 €
181,94 €

4,00

189,01 €

756,06 €

1,00

564,18 €

564,18 €

1,00
1,00
1,00

564,18 €
372,68 €
51,71 €

564,18 €
372,68 €
51,71 €
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01

01.04 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

2,00

117,35 €

234,70 €

01.05 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.06 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:

1,00

90,97 €

90,97 €

2,00

189,01 €

378,03 €

1,00
1,00
1,00

564,18 €
372,68 €
51,71 €

564,18 €
372,68 €
51,71 €

2,00

117,35 €

234,70 €

1,00

90,97 €

90,97 €

2,00

189,01 €

378,03 €

PLANTA PRIMERA (1 PORTA)
01.01 Dos fulls batents EI2 60 1410 X 2040 mm
01.02 Treballs de paleteria
01.03 Pany 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer
01.04 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forÇa de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.
01.05 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.06 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:

7.601,46 €
MERCAT DE LLIBERTAT
01
PLANTA SOTERRANI -1 (14 PORTES)
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

01.08
01.09
01.10

01.11
02

Ajustar la porta, regular correctament el tancament.
Electroiman
Antipànic de dos fulls
Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
Junta intumescent
Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.
Porta dos fulls EI60 1520 x 2010
Treballs de paleteria
Pany 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
Fixar electroimans

PLANTA MERCAT (3 PORTES)
02.01 Ajustar la porta, regular correctament el tancament.
02.02 Antipànic per fulla pasiva
02.03 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
02.04 Manilla pvc negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic
TOTAL

18,00
1,00
4,00
8,00

80,27 €
189,01 €
455,52 €
189,01 €

1.444,81 €
189,01 €
1.822,07 €
1.512,12 €

6,00

90,97 €

545,83 €

1,00
5,00

18,20 €
117,35 €

18,20 €
586,74 €

2,00
2,00
2,00

564,18 €
372,68 €
51,71 €

1.128,36 €
745,35 €
103,42 €

1,00

80,27 €

80,27 €

1,00
1,00
1,00

80,27 €
227,81 €
91,16 €

80,2674
227,81475
91,1601

1,00

80,27 €

80,2674

8.655,71 €

12

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

MERCAT DEL NINOT
01

PLANTA ALTELL (4 PORTES)
2,00
2,00
4,00

278,55 €
277,12 €
117,35 €

557,10 €
554,25 €
469,40 €

2,00
2,00

227,70 €
51,71 €

455,41 €
103,42 €

2,00

29,65 €

59,30 €

02.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
02.02 Antipànic de dos fulls
02.03 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
02.04 Ajustar la porta, regular correctament el tancament.
02.05 Antipànic d'un full
02.06 Electroiman
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
24Vdc (1, 6W) protecció electrònica integrada protecció
imant: 1 P 54 connexió: 1 P 42 habitatge 30% de fibra de
vidre resistent d'impacte, el deteriorament de color i a la
corrosió. (Regulable fins a 60 °) vaga articulat placa
intercanviables per cable entrada posició oposició

9,00

117,35 €

1.056,14 €

1,00
1,00

536,88 €
90,97 €

536,88 €
90,97 €

1,00
1,00
2,00

80,27 €
228,66 €
189,01 €

80,27 €
228,66 €
378,03 €

02.07 Antipànic de dos fulls

1,00

455,52 €

455,52 €

03.01 Ajustar i revisar antipànic
03.02 Antipànic d'un full
03.03 Electroimans
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:

3,00
2,00
2,00

80,27 €
227,70 €
189,01 €

240,80 €
455,41 €
378,03 €

03.04 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
03.05 Ajustar la porta, regular correctament el tancament.
03.06 Antipànic de dos fulls
03.07 Prolongar electroiman

1,00

90,97 €

90,97 €

4,00
1,00
1,00

80,27 €
455,52 €
80,27 €

321,07 €
455,52 €
80,27 €

8,00

189,01 €

1.512,12 €

3,00
3,00

455,52 €
90,97 €

1.366,56 €
272,92 €

3,00

117,35 €

352,05 €

3,00
2,00
1,00

80,27 €
80,27 €
227,70 €

240,80 €
160,53 €
227,70 €

01.01 Porta EI2 60
01.02 Treballs de paleteria
01.03 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
01.04 Antipànic d'un full
01.05 Pany pic 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
01.06 Manilla pvc negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
02

03

04

PLANTA BAIXA (12 PORTES)

PLANTA SOTERRANI -1 (9 PORTES)

PLANTA SOTERRANI -2 (11 PORTES)
04.01 Electroiman
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
04.02 Antipànic de dos fulls
04.03 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
04.09 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
04.11 Ajustar i revisar antipànic
04.15 Ajustar la porta, regular correctament el tancament.
04.16 Antipànic d'un full
TOTAL

11.180,08 €
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MERCAT POBLENOU
01

ENTRADA MAGATZEM (1 PORTA)
01.01 Substitució maneta
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic

1,00

29,65 €

29,65 €

01.02 Ajustos
TOTAL

1,00

38,23 €

38,23 €
67,88 €

1,00
1,00

278,55 €
117,35 €

278,55 €
117,35 €

1,00
1,00
1,00

33,75 €
227,70 €
29,65 €

33,75 €
227,70 €
29,65 €

01.06 Pany 65 mm i bombí
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

1,00

51,71 €

51,71 €

01.07 Treballs de paleteria

1,00

277,12 €

MERCAT DE PROVENÇALS
01

PORTA SORTIDA MOLL DE CÀRREGA
01.01 Un full EI2 60 970 x 2060 mm
01.02 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
01.03 Topall limitador d'obertura
01.04 Antipànic d'una fulla
01.05 Manilla pvc negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic

TOTAL

277,12 €
1.015,84 €

MERCAT DE LA SAGRADA FAMILIA
01
PLANTA SERVEIS (24 PORTES)
01.01 Porta EI2 970 x 2050
01.02 Treballs de paleteria
01.03 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.
01.04 Pany pic 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
01.05 Manilla pvc negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic

1,00
4,00
36,00

278,55 €
277,12 €
117,35 €

278,55 €
1.108,49 €
4.224,56 €

18,00

51,71 €

930,79 €

15,00

29,65 €

444,77 €

01.06 Antipànic d'un full
01.07 Dos fulls EI60 1870 x 2050
01.08 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.09 Antipànic de dos fulls sobreposat
01.10 Electroimans
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
01.11 Treballs de paleteria
01.12 Porta dos fulls EI60 1870 x 2050
01.13 Un full EI2 880 x 2050
01.14 Antipànic d'un full
01.15 Porta EI60 880 x 2050
01.16 Antipànic de dos fulls
01.17 Antipànic d'un full
01.18 Porta EI2 60 880 x 2050
01.19 Porta dos fulls EI2 60 1870 x 2050
01.20
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:

5,00
2,00
11,00

227,70 €
564,18 €
90,97 €

1.138,52 €
1.128,36 €
1.000,69 €

4,00
22,00

455,52 €
189,01 €
- €
372,68 €
563,80 €
278,55 €
227,43 €
278,55 €
455,52 €
189,01 €
278,55 €
564,18 €
189,01 €

1.822,07 €
4.158,33 €

9,00
3,00
1,00
1,00
1,00
7,00
1,00
1,00
6,00
28,00

3.354,10 €
1.691,39 €
278,55 €
227,43 €
278,55 €
3.188,63 €
189,01 €
278,55 €
3.385,08 €
5.292,42 €
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01

PLANTA MERCATS (4 PORTES)
1,00
1,00
1,00
4,00

278,55 €
227,70 €
277,12 €
117,35 €

278,55 €
227,70 €
277,12 €
469,40 €

01.05 Pany pic 65 mm
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament

1,00

51,71 €

51,71 €

01.06 Manilla pvc negre
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
01.07 Enderrocar i construir parament de 10 enguixat 4 x 2,4
01.08 Ajustar i regular

2,00

29,65 €

59,30 €

1,00
2,00

946,03 €
80,27 €

946,03 €
160,53 €

01.01
01.02
01.03
01.04

Un full EI2 60 880 x 2050
Antipànic d'un full
Treballs de paleteria
Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

TOTAL

36.869,18 €

MERCAT DE SANTS
0

01

02

MERCAT (5 PORTES)
01.01 Selector de tancament
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
02.01 Barra antipànic
Barra antipanico de sobreponer, 2 puntos de cierre, cofres
03.01 Barra antipanic CVL 1 punt central
Barra antipànic drop-in, 1 punt de tancament de caixes i
PLANTA ALTELL (1 PORTA)
01.01 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.
01.02 Ajustar i regular la molla

90,97 €

363,89 €

3,00

227,81 €

683,42 €

3,00

231,45 €

694,36 €

1,00

228,76 €

228,76 €

1,00

26,75 €

26,75 €

6,00

189,01 €

1.134,09 €

3,00

90,97 €

272,92 €

4,00

117,35 €

469,40 €

1,00
1,00

506,84 €
372,68 €

506,84 €
372,68 €

1,00
1,00
7,00

564,18 €
372,58 €
90,97 €

564,18 €
372,58 €
636,80 €

4,00

117,35 €

469,40 €

6,00

189,01 €

1.134,09 €

4,00

276,17 €

1.104,66 €

1,00
3,00
2,00
2,00

227,81 €
455,61 €
36,31 €
90,97 €

227,81 €
1.366,84 €
72,62 €
181,94 € 15

PLANTA BAIXA (3 PORTES)
02.01 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
02.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
02.03 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
02.04 Dos fulls EI2 1350 x 2065 mm
02.05 Treballs de paleta

03

4,00

PLANTA SOTERRANI -1 (12 PORTES)
03.01 Dos fulls EI2 1770 x 2065 mm
03.02 Treballs de paleta
03.03 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
03.04 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
03.05 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
03.06 Molla aeri geze 4000
Molla aeri amb amortiguació d'apertura. segons DIN EN
03.07 Antipànic per full passiu
03.08 Antipànic de dos fulls
03.09 Revisar electroimans extensibles
03.10 Substitució de selectors
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04

PLANTA SOTERRANI -2 (3 PORTES)
04.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
04.02 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
04.03 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
04.04 Redreçar batent de la full passiva colpejada
04.05 Desbloquejar porta
04.06 Desmontar antipànic
04.07 Desplaçar muntant lateral repicant la paret
04.08 Recol·locar, regular i ajustar

2,00

117,35 €

234,70 €

1,00

90,97 €

90,97 €

2,00

189,01 €

378,03 €

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

36,31 €
90,97 €
37,30 €
53,51 €
208,31 €

36,31 €
90,97 €
74,59 €
53,51 €
208,31 €
12.051,43 €

MERCAT DE SANTA CATERINA
01

PARKING (6 PORTES)
01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

8,00

117,35 €

938,79 €

01.02 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.

3,00

227,81 €

683,42 €

01.06 Manetes PVC
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic

1,00

29,65 €

29,65 €

01.07 Ajustar pany
01.09 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.10 Electroimans i contraplaques de fixació
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
24Vdc (1, 6W) protecció electrònica integrada protecció
imant: 1 P 54 connexió: 1 P 42 habitatge 30% de fibra de
vidre resistent d'impacte, el deteriorament de color i a la
corrosió. (Regulable fins a 60 °) vaga articulat placa
intercanviables per cable entrada posició oposició
d'interruptor intercanviables alta habilitat, no inclou cap
element de prestacions mecàniques. Sense dimensions
actuació silenciós de magnetisme residual: 110 x de x 85 38
mm
01.11 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.

1,00
1,00

36,31 €
90,97 €

36,31 €
90,97 €

2,00

189,01 €

378,03 €

2,00

455,61 €

911,22 €

01.12 Pany
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

3,00

51,71 €

155,13 €

01.16 Reparar i ajustar
01.20 Electroiman
Certificat en 1155 força retenció de 40Kg d'alimentació:
24Vdc (1, 6W) protecció electrònica integrada protecció
imant: 1 P 54 connexió: 1 P 42 habitatge 30% de fibra de
vidre resistent d'impacte, el deteriorament de color i a la
corrosió. (Regulable fins a 60 °) vaga articulat placa
intercanviables per cable entrada posició oposició
d'interruptor intercanviables alta habilitat, no inclou cap
element de prestacions mecàniques. Sense dimensions
actuació silenciós de magnetisme residual: 110 x de x 85 38
mm

2,00
1,00

36,31 €
189,01 €

72,62 €
189,01 €
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02

03

PLANTA -2 (5 PORTES)
02.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

7,00

117,35 €

821,44 €

02.02 Barra antipànic Tesa
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.

3,00

227,81 €

683,42 €

02.03 Pany
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

5,00

51,71 €

258,55 €

02.11 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
02.12 Angle invers per molla
02.15 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.
02.18 Porta EI2 1360 x 2050 mm
02.19 Treballs de paleta

2,00

90,97 €

181,94 €

2,00
1,00

37,30 €
455,61 €

74,59 €
455,61 €

1,00
1,00

506,84 €
372,68 €

506,84 €
372,68 €

8,00

51,71 €

413,68 €

3,00

227,81 €

683,42 €

12,00

117,35 €

1.408,19 €

3,00
3,00
2,00

249,88 €
277,12 €
29,65 €

749,65 €
831,37 €
59,30 €

3,00

90,97 €

272,92 €

1,00
2,00

628,30 €
455,61 €

628,30 €
911,22 €

1,00
1,00

372,68 €
72,62 €

372,68 €
72,62 €

PLANTA -3 (9 PORTES)
03.01 Pany
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer
03.02 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.
03.04 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.
03.06 Porta EI2 840 x 2020 mm
03.10 Treballs de paleta
03.12 Manetes
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic
03.17 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
03.23 Porta EI 2300 x 1970 mm
03.24 Barra antipànic
Barra antipanico de sobreposar, 2 punts de tancament,
cofres y tubs.
03.28 Treballs de paleta
03.33 Regular velocitat

13.243,59 €
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MERCAT DE TRINITAT
01

PLANTA SOTERRANI -1 (7 PORTES)
01.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

7,00

117,35 €

821,44 €

01.02 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 3 punts per tancar caixes i tubs.
01.03 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
01.04 Porta EI2 970 x 2050 mm
01.05 Pany
Pany tallafoc versió mecànica metxa pany. Tancament i
palanca. Caixa de 9mm per davant a l'apartat de maneta
d'acer zincat en acer galvanitzat galvanitzat tancament
d'acer

4,00

455,61 €

1.822,45 €

3,00

90,97 €

272,92 €

1,00
1,00

278,55 €
51,71 €

278,55 €
51,71 €

01.06 Treballs de paleta
01.07 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 2 punts per tancar caixes i tubs.
01.08 Angle invers per molla
01.09 Molla aeri geze 4000
Molla aeri amb amortiguació d'apertura. segons DIN EN
1154, la velocitat es por regular desde la part frontal. La
regulació del cop es produeix mitjançant el braç.

1,00
2,00

277,12 €
227,81 €

277,12 €
455,61 €

2,00
1,00

37,30 €
201,17 €

74,59 €
201,17 €

1,00

29,65 €

29,65 €

02.01 Molla aeri geze 2000
Molla aeri de pinyò i cremallera amb forza de tancament
variable fins a 1100 mm. segons DIN EN 1154, la velocitat
es por regular desde la part frontal. La regulació del cop es
produeix mitjançant el braç.

3,00

117,35 €

352,05 €

02.02 Barra antipànic
Barra antipànic drop-in, 3 punts per tancar caixes i tubs.
02.03 Selector
Selecciona en quin ordre es tanca la porta.
02.04 Angle invers per molla
02.05 Manetes PVC
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic

2,00

455,61 €

911,22 €

3,00

90,97 €

272,92 €

2,00
1,00

37,30 €
29,65 €

74,59 €
29,65 €

02.06 Pasadors

2,00

37,30 €

74,59 €

01.10 Maneta PVC amb bocaclaus
Placa amb palanca per a tallafoc amb o sense clau (en el
cas de la clau és necessari pany pànic) adequats per a
portes amb dispositiu antipanic
02

PLANTA MERCAT (3 PORTES)

6.666,93 €
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PREVISIÓ INSTAL·LACIÓ LINIA ELÈCTRICA FINS ELECTROIMANS
1

600,00
01.01 ML DE LINIA ELÈCTRICA
Instal·lació elèctrica dels electroimans amb cable trenat de
2x1,5 mm passat vist amb tub de plàstic tipus Aiscan fins a
la centraleta contra incendis inclosa connexió, derivacions,
peces especials i petit material. S'inclou els passos de paret
i ajudes de paleta.

12,00

7.200,00

7.200,00 €
IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL
13%DG+6%BI
TOTAL
21% IVA
IMPORT TOTAL DE LA OBRA

131.238,18 €
24.935,25
156.173,43 €
32.796,42
188.969,85 €
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3.1 PRESSUPOST ANNEX 1

ALTRES MERCATS
1

01.01

01.02

01.03

Porta EI2 60 de 1005x2115 mm
Porta EI2 60 de 1005x2115 mm inclòs
marc de porta, amb tots els seus elements,
molla aeri, selector, pany pic, barra
antipànic, electroimans i contraplaca,
manilla pvc negre, ajustos i regulació
d'elements. Inclou retirada de la porta
exsitent i treballs de paleta.
Porta EI2 60 de 1360x2115 mm
Porta EI2 60 de 1360x2115 mm inclòs
marc de porta, amb tots els seus elements,
molla aeri, selector, pany pic, barra
antipànic, electroimans i contraplaca,
manilla pvc negre, ajustos i regulació
d'elements. Inclou retirada de la porta
exsitent i treballs de paleta.
Porta EI2 60 de 2300x2115 mm
Porta EI2 60 de 2300x2115 mm inclòs
marc de porta, amb tots els seus elements,
molla aeri, selector, pany pic, barra
antipànic, electroimans i contraplaca,
manilla pvc negre, ajustos i regulació
d'elements. Inclou retirada de la porta
exsitent i treballs de paleta.

01.04

Porta EI2 60 de 840x2115 mm
Porta EI2 60 de 840x2115 mm inclòs marc
de porta, amb tots els seus elements, molla
aeri, selector, pany pic, barra antipànic,
electroimans i contraplaca, manilla pvc
negre, ajustos i regulació d'elements.
Inclou retirada de la porta exsitent i treballs
de paleta.
PREVISIÓ INSTAL·LACIÓ LINIA ELÈCTRICA ELECTROIMANS
1

01.01

ML DE LINIA ELÈCTRICA

8,00

1.352,21 €

10.817,64 €

10,00

1.580,50 €

15.804,99 €

4,00

1.637,84 €

6.551,35 €

8,00

1.352,21 €

10.817,64 €

150,00

12,00

1.800,00 €

Instal·lació elèctrica dels electroimans
amb cable trenat de 2x1,5 mm passat vist
amb tub de plàstic tipus Aiscan fins a la
centraleta contra incendis inclosa
connexió, derivacions, peces especials i
petit material. S'inclou els passos de paret
i ajudes de paleta.
IMPORT ALTRES MERCATS
13%DG+
6%BI
TOTAL
21% IVA
IMPORT TOTAL

45.791,62
8.700,41
54.492,03
11.443,33
65.935,36
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4. PLÀNOLS

21

AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

SERVEIS TÈCNICS
MERCAT

SANTS

DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL

PLANTA SOTERRANI -1
ESTAT REFORMAT
ESCALA

DATA

1: 200

Maig 2018

EMPLAÇAMENT

CARRER SANT JORDI, 6

CARRER

DE

LES

CORTS

CAMBRA
CONGELATS

CAMBRA
FRUITA
VERDURA

112
5,95 m2

CORPORATIVA

247

1
2

34,00 m2

3
4

CAMBRA
CARNISSERIA
CAMBRA
XARCUTERIA
(No objecte del projecte)

5
6
7

16 15 14 13 12 11 10

9 8

17
16

113

BOTIGA 1

15

5,33 m2

304
23

31

30

3,38 m2

3,95 m2

3,95 m2

70

71

4,29 m2

4,29 m2

42

3,38 m2

83
33

3,52 m2

BOTIGA 2

3,48 m2

26

82

34

3,52 m2

3,36 m2

3,54 m2
OFICINA

73

87

95

3,36 m2

3,53 m2

3,48 m2

27

81

88
3,53 m2

3,37 m2

94
89

3,53 m2

3,69 m2

3,31 m2

35

39

28

3,48 m2

7,04 m2

80

36

29
h= 1.97 m.

3,48 m2

3,54 m2

75

93

3,70 m2

7,07 m2

3,69 m2

3,30 m2

79
3,69 m2

ZONA D'ENTRADA I
CAIXES

3,53 m2

74

29,90 m2

76

90
4,04 m2

3,70 m2

3,30 m2

245
38

37

4,20 m2

4,22 m2

78
3,69 m2

92

77

245,00 m2

91
4,05 m2

4,05 m2

3,70 m2

LES

36
I

CORTS

96

3,70 m2

40

3,37 m2

303

3,54 m2

72
3,70 m2

41

84,00 m2

86

3,95 m2

3,52 m2

25

35

34,00 m2

4,33 m2

32
3,37 m2

248

85

84
4,33 m2

ESPINOS

29,90 m2

45

64

3,87 m2

4,33 m2

99

98

63

3,34 m2

3,34 m2

46

33

3,34 m2

3,52 m2

4,80 m2

3,56 m2

67

54

3,33 m2

3,56 m2

3,52 m2

26,28 m2
BOTIGA 3

110

3,54 m2

3,53 m2

3,56 m2

3,52 m2

109

60

6

52
3,52 m2

59

103

18

3,53 m2

108

4,33m2

3,45 m2

37

104

58

3,54 m2

3,53 m2

17

37,00 m2

3,50 m2

49

301

3,86 m2

3,53 m2

69
3,37 m2

19
102

3,53 m2

3,53 m2

3,38 m2

246
245,00 m2

3,86 m2

3,54 m2

48

53

5

AUTOSERVEI
(No objecte del projecte)

20

47

4
302

3,86 m2

101

61
66

55

21

3,83 m2

3,57 m2

6,82 m2

3

3,53 m2

97

3,53 m2

65

3,87 m2

5,02 m2

100

62

43

2

22

3,84 m2

3,83 m2

4,33 m2

DOCTOR

44
3,87 m2

DEL

1

CARRER

TRAVESSERA

DE

NUBIOLA

34,00 m2

107
3,45 m2

300

51

31,08 m2

50
4,29 m2

7

56

105

106

57

4,38 m2

4,43 m2

4,37 m2

16

4,44 m2

ZONA MAGATZEM B

3,52 m2

17,14 m2

8
3,57 m2

9
3,56 m2

10

11

3,51 m2

3,50 m2

12
7,17 m2

13
3,70 m2

14

15

3,70 m2

11,58 m2

ZONA DE PAS

38
21,00 m2

BIE 25

BROSSA
SERVEIS DONES

CARRER

DEL

DOCTOR

NUBIOLA

I

SERVEIS HOMES

ESPINOS

MERCAT
LES

CORTS

PLANTA MERCAT. ESTAT REFORMAT

DATA

12/01/2016

ESCALA

Quadre de superficies
Planta baixa mercat
Parades
1-2-3
4-5-6-7-8-9
10
11-12
16-17
50-77-78-79
51-52-53-54-75
55-73-74
56-57-58
59-70
60-61-68-69
62-63
64-65
66-67
71-72
76
80-109
81-82-83
84-105
85-104
86
87-88-89-100-101
90-99
91-92
93-94
110-139
111-112-113-114
115-116-134
117-118-119-130
120-129
145-146-147-148-149
BAR

CL

CL

-0,96

TANCA H=180cm

-1,10

-1,75

-1,82

CL
EP

AJARDINAMENT AMB REG AUTOMÀTIC
SEGONS INDICACIONS DE PARCS I JARDINS
1

-1,08

CL

2

3

4

5

6
1

VENTILACIÓ PARKING
14 13 12 11 10

8

E.T. CARREFOUR

9

3

2

1

NUCLI
D'ESCALA 4

12 11 10

E.T. COMPANYIA

9

8

2

7

3

6

4

5

5

4

6

3

7

2

8

1

-2,18

NUCLI D'ESCALA 3

-0,75

-1,65

PE10

VESTÍBUL 2

FORAT
MUNTACÀRREGUES
7

Quadre de superficies
Ambit exterior
14,05
29,00
4,70
9,95
12,20
19,00
23,95
14,35
13,25
10,60
19,55
8,50
10,50
8,75
8,95
4,40
9,55
13,50
10,30
9,70
4,80
23,55
9,60
7,25
9,60
9,55
18,20
13,85
19,30
9,50
22,85
40,20

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

TOTAL SUP. PARADES
-1,00

Circulacions i plaça pavimentada
Ajardinaments
Zona càrrega i descàrrega
Vial d'accés càrrega i descàrrega

816,95 m²
240,00 m²
310,55 m²
230,00 m²

1597,50 m²

TOTAL SUP. AMBIT EXTERIOR

442,90 m²

Locals comercials

MAGATZEM 72 S=62,89

Local comercial 2
Local comercial 3
Local comercial 4
Local comercial 5

38,10
37,90
38,50
21,80

m²
m²
m²
m²

-1,00

6

154,80 m²

TOTAL SUP. LOCALS COMERCIALS

AUTOSERVEI 1

-1,20

S=1.418,77

MAGATZEM 73 S=19,77
5

ZONA CÀRREGA
I DESCÀRREGA

PE11
hF= 4,20 m

Circulacions Mercat
Vestíbul d'accés principal
Accés 1
Accés 2
Nucli d'escala 1
Nucli d'escala 2
Nucli d'escala 5
Passadissos mercat

h F= 5,45 m

MOLL CÀRREGA
I DESCÀRREGA
hF= 3,20 m

hF= 2,90 m

MAGATZEM 74 S=31,01

123,30
42,60
17,10
18,70
55,40
11,20
651,20

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

46,70
34,90
25,90
1,60
72,80
2,55
48,90
7,60
13,05

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

5,35
4,10
8,10
8,85

m²
m²
m²
m²

919,50 m²

TOTAL SUP. CIRCULACIONS MERCAT
Mercat - Zones interiors
Distribuidor intern
Pas 1
Pas 2
Pas 3
Cambra d'escombraries
Cambra
Moll càrrega i descàrrega
Cambra neteja
Magatzem manteniment

BÀCUL
IL.LUMINACIÓ
EXISTENT

MAGATZEM 75 S=56,52

4

JUNTA ESTRUCTURAL

254,00 m²

TOTAL SUP. MERCAT-ZONES INTERIORS

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zona WC

3

13 12 11

Vestíbul 1
Bany adaptat
Bany dones
Bany homes

NUCLI D'ESCALA 5
9

8

7

6

5

4

3

2

1

26,40 m²

TOTAL SUP. ZONA WC

2

Zona E.T.

NUCLI D'ESCALA 2

DISTRIBUIDOR
INTERN

MARQUESINA EXISTENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E.T.

10

SECTORITZACIÓ EI90 A CÀRREC OPERADOR SUPERMERCAT

S=4,48

S=4,48

90

S=4,48

91

92

VESTIDOR
MOSSO

93

ACCÉS

±0,00

P. ALTELL
MAGATZEM 71

S=4,96

S=150,18

PAS 2

PAPERERA
EXISTENT

S=9,85
LÍMIT DE LOCAL

S=5,51

89

CAMBRA
NETEJA

PAS 1

88
S=5,52

S=4,97

RODAMATIC

70

69

S=4,93

S=4,93

87

S=4,93

86

S=4,90

85

S=4,93

71 S=4,93

S=4,93

72

73 S=4,94

84

83
S=6,57

S=4,94 74

CAMBRA
D'ESCOMBRARIES

S=4,90

S=4,90

82

S=4,90

81

75

76 S=6,57

77

79

1827,90 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA MERCAT

2179,20 m²

Quadre de superficies
Planta baixa supermercat
Local supermercat
1556,45
19,25
16,10
8,60
10,50

m²
m²
m²
m²
m²

1,7%

S=4,95 78

MERCAT

30,30 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL MERCAT

Local supermercat
Nucli d'escala 3
Nucli d'escala 4
Vestíbul 2
Previsió C.M. supermercat

S=4,95

80
S=6,56

30,30 m²

TOTAL SUP. ZONA E.T.

-0,25

CARRER TREBALL
( VIANANT )

1

VESTÍBUL
D'ACCÉS PRINCIPAL

±0,00
hF= 2,50 m

ACCÉS

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL SUPERMERCAT

1610,90 m²

TOTAL SUPERFICIE CONST. SUPERMERCAT

1669,80 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

3438,80 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

3849,00 m²

±0,00
hF= 5,45 m
-0,28

-1,05

PAS 3

DIPÒSIT
DE GEL

S=9,80

S=5,00

S=4,97

68

MAG. 67

S=4,94

S=7,44

S=4,92

45

46

S=4,92

67
S=4,90

S=4,93

47

48

S=4,98 49

66

S=4,90

50

S=5,00

S=4,87

65
S=4,90

51

S=5,06

S=4,80

64

S=7,31

62

S=4,80

53

52

63

S=7,31

61

S=4,87
S=4,88 55

54

S=4,87

56

-0,17

S=4,87

60

S=4,88

57

58

S=4,88

59

ACCÉS

44
S=6,10

S=4,87

S=6,10

BÀCUL
IL.LUMINACIÓ
EXISTENT

43

S=4,88

42

S=4,87

41

40

S=4,87

S=4,93

39

S=5,80

38

37

S=4,86

S=4,86

36

35

S=4,93

S=4,93

34

S=4,90

33

S=4,90

32

31

S=4,85

S=4,85

30

S=4,85

29

28

RAMPA 18%
-0,36

S=4,88

S=4,87 S=4,88

S=4,87

14 15

16

S=4,93

17

S=5,81 19

18

S=5,08

S=9,55

20

21

S=4,90

S=4,95 22

23

S=4,90

24

S=4,90

25

S=4,90

26

S=4,85

Encàrrec
PROJECTE FINAL
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT DE PROVENÇALS

±0,00

NUCLI D'ESCALA 1

LLEGENDA

27

Zones no objecte de projecte:

1
2

PE10

±0,00

3

±0,00

hF= 5,45 m

4

hF= 5,45 m

ASCENSOR EXISTENT

5

6

ACCÉS 1
hF= 2,60 m

S=15,19

S=19,81

11

10
S=4,74

S=19,08
7

9

S=4,62

13

RAMPA 4%

NOU VIAL D'ACCÉS
ZONA
CÀRREGA I DESCÀRREGA

12

S=4,63

8
S=4,62

7
S=4,63

7 6 5 4

8
9
10

6
S=4,62

3
2
1

LOCAL COMERCIAL 206-207

5
4
3
2

S=37,49

1

5

4
S=4,63

3

S=4,98

1

5
6
7
8

LOCAL COMERCIAL 204-205

2

ACCÉS 2

S=4,98

1 2 3 4

6

REIXA DE DRENATGE

VACANT

6

7

3

4

6

4

5

5
5

15

16

17

Parades i locals no traslladats
CHURRERIA

Client
IMMB (Institut Municipal de Mercats de Barcelona)
Plànol
DISTRIBUCIÓ

VESTÍBUL 1

Nivell
PLANTA BAIXA

-1,32

APARCA-BICICLETES

2

Codi

-1,38

BANY
DONES

-1,09

BANY
HOMES

Escala

-1,41

-1,51

NOU LÍMIT DEL SOLAR
SEGONS PROJECTE D'URBANITZACIÓ
BARCELONA-SAGRERA

-1,14

CL

Número

A1.01

S=22,73

-1,12

Data
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1.1

INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per establir les directrius bàsiques de l’Empresa constructora per a portar a terme les seves obligacions
en el camp de la prevenció de riscos laborals segon recull la “Llei 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales”, el “R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció” i el RD. 337/2010 de modificacions dels anteriors. Quan, durant
l’execució de l’obra, intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tan aviat com es constati dita
circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa,
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i
representants dels treballadors.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
El contractista principal haurà de realitzar la comunicació d'obertura del centre de treball (Art.19 del RD
1627/97) a l'autoritat laboral competent que haurà d'incloure, a més, el Pla de Seguretat i Salut.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències com a únic mitjà oficial
per al control i el seguiment del l’obra en matèria de seguretat i salut.
El Llibre d’incidències ha de ser a l’obra, sota la custòdia del coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra, o en el cas que no sigui necessària la designació d’un coordinador, de la direcció
facultativa.
Qualsevol anotació al llibre d’incidències per part del coordinador de seguretat i salut (o si no n’hi ha, per la
direcció facultativa (D.F.), s’ha de notificar tant al contractista afectat, com als representants dels treballadors.
Únicament s’ha de fer arribar (en un termini màxim de 24 hores) una còpia de l’anotació a la Inspecció de
Treball de la Seguretat Social quan aquesta anotació sigui un incompliment d’advertències anotades
prèviament, un incompliment de mesures de seguretat, o quan es paralitzi la totalitat o part de l’obra per
haver-se apreciat circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, tal com
estableix l’article 14 d’aquest RD. En tot cas s’ha d’especificar si l’anotació efectuada implica una reiteració
d’un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d’una nova observació.”
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Encara que la nova normativa no ho digui expressament, entenem que també en cas d’accident s’hauria de
continuar complint l’obligació de notificació, especialment quan es tracti d’un accident per manca de mesures
de seguretat. Si, per contra, es tracta d’una nova advertència, no cal enviar-la a la Inspecció de Treball.
El contractista principal haurà de complir el RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. Principalment, la seva
empresa haurà d'estar inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades segons el procediment d’inscripció
especificat en el plec de condicions d’aquest estudi.
També té l’obligació de disposar del Llibre de Subcontractació, que serà habilitat per l'autoritat laboral
corresponent al territori que s'executi l'obra, i on haurà de reflectir, per ordre cronològic des del
començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions
realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del
seu contracte.
El contractista haurà de preveure i programar amb el suficient temps d’antelació tots aquells elements de
protecció tan individuals com col·lectius, segons el ritme i necessitats de la pròpia obra.
En el Pla de Seguretat i Salut s'haurà de fer constar un programa dels elements de Seguretat i Salut que
intervindran en el transcurs de l'obra.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la formació i informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut
a l'obra.
1.2

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de
la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en
particular en les següents activitats:
-

-

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 objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i 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 s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:
-

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
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-

-

Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives
més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
1.3

DADES DE L’OBRA

Emplaçament
Mercats de Barceloneta, Besós, Concepció, Estrella, Fort Pienc, Galvany, Guineueta, Les Corts, Lesseps,
Llibertat, Ninot, Poblenou, Provençals, Sagrada Familia, Sants, Santa Caterina i Trinitat a Barcelona
Pressupost
El pressupost d’execució per al contracte és de, CENT VUITANTA-VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU MIL
AMB VUITANTA-CINC EUROS (188.969,85 EUROS) amb el 21% d’IVA inclòs.
Promotor / Propietat
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Carrer Gran de Sant Andreu, 200
08030 (Barcelona)
Autor de l’estudi de seguretat
Francisco Sadurní. Arquitecte tècnic.
Termini d’execució
El termini previst és de 12 setmanes.
Nombre de treballadors
Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors en la seva fase de major punt de
treballs.
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1.4

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

Tipus d’obra
El present projecte contempla la posada a Normativa de les actuals portes tallafocs dels mercats. Es
substituiran aquelles que no compleixin amb la Normativa o bé que estiguin en mal estat i no facin la funció
corresponent. Així com també tots els elements que les conformen com panys, mecanismes i barres antipànic,
electroimants, selectors i manetes. Es revisaran la totalitat de portes dels mercats i es deixaran ajustades i
regulades.
Interferències i serveis afectats
Es tracten dels riscos fonamentalment d’arrossegaments, atrapaments per o entre objectes i altres originats
principalment per interferències amb instal·lacions alienes a l’obra per l’existència d’instal·lacions que puguin
estar presents a l’obra: xarxa de serveis amb conduccions elèctriques, d’aigua i de gas, però no es preveuen
afeccions a cap servei donat que, en principi, els treballs no han d’afectar altres àmbits. No obstant, en cas que
sigui necessari, s’haurà de determinar la situació d’aquests.
No s’ha previst la instal·lació de cap nova xarxa d’energia elèctrica, clavegueram, abastament d’aigua ni
Telefónica.
No obstant això, en la possibilitat de que aquestes o altres interferències (aigua, gas, electricitat, etc.),
poguessin aparèixer, s’analitzen més endavant els possibles riscos que es poguessin derivar d’aquestes
interferències fent una avaluació i prevenció inicial dels riscos.
Àmbit d’obra
L’àmbit d’obra estarà constituït pels diferents àmbits dels treballs que és a on es desenvoluparan els
següents espais:
-Espais d’aplecs de materials i zona de descàrrega de materials o elements constructius que es
realitzaran a les zones que estaran tancades amb tancament tipus ajuntament.
-Espais per a la deposició de les runes generades: es dipositaran en contenidors.
-Entrada de treballadors i maquinària i vehicles per l’entrada assenyalada al plànol corresponent.
-Espais per a les instal·lacions provisionals d’obra:

 Espai per a la ubicació pels treballadors i personal d’obra
 Espai per a les instal·lacions provisionals d’aigua i electricitat, etc.
Instal·lacions provisionals d’obra.
Les úniques instal·lacions podrien ser les instal·lacions d’Higiene i Benestar però que no s’escauen
donat que es disposaran de les instal·lacions del mateix Centre de Treball per tant no es reflecteixen
als plànols.
Si s’escau com a normes bàsiques d’obligat compliment pel que fa a la reparació o implantació
d’altres possibles instal·lacions provisionals d’obra, es tindran en compte els paràmetres següents:
- Instal·lació elèctrica provisional: Els treballs es realitzaran per instal·lador autoritzat.
- Instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària: Es realitzaran per empreses amb
qualificació d’Empreses de Manteniment i Reparació, concedit pel Ministeri d’Indústria i
Energia.
Normes bàsiques generals d’obligat compliment
Com a normes bàsiques i generals, al començar una obra es tindrà en compte una sèrie de mesures
preventives mínimes a seguir, que amb caràcter no exhaustiu son les següents:
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En relació a la formació – informació i als equips de protecció personal a utilitzar
-Es donarà al personal l’equip bàsic de seguretat: casc, granota de treball, guants i botes de classe III, a més
de botes d’aigua i impermeable, i armilla reflectant.
-Com a EPI’s específics per a aquesta obra també se’ls proporcionarà protecció per les feines de soldadura
com seran la mascareta i la pantalla facial.
-Als treballadors se’ls formaren en els mètodes de treball i en les proteccions que han d’utilitzar.
-Es portarà control del material lliurat, amb la fitxa tipus de l’adjudicatari.
-Es compliran les normes prioritàries de seguretat, respecte a proteccions perimetrals, forats horitzontals,
treballs en sèquies, baldes de seguretat en ganxos, elements d’hissat, etc.
En relació a la maquinària
-Previ a la seva entrada a l’obra s’exigirà, en el seu cas, la I.T.V. i el marcatge CE corresponent o en el seu
cas estar adaptada al RD 1215/97.
-A la resta de maquinària no inclosa en l’apartar anterior, se li exigirà una revisió feta per un taller
autoritzat, certificant el correcte estat de seguretat de la màquina.
-El personal que porti maquinaria haurà de tenir formació i autorització d’ús per poder portar la màquina.
-Tota maquinària industrial pesada rodant disposarà d’extintor de pols seca.
-Depenent dels treballs en execució i personal a l’obra podria ésser necessari que un operari de l’obra
guiï al maquinista per evitar riscos d’atropellament o bolcades degudes a camins fangosos i/o de mala
visibilitat.
-També serà d’obligat compliment la utilització del sistema de llums d’avisos de presència de maquinària.
-Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de posada a terra, connectada a carcassa.
-Per a les maniobres de la maquinària pesada sempre s’utilitzarà a un senyalista.
En relació a la zona d’aplecs i de càrrega i descàrrega de materials
-Els espais d’aplecs de materials i eines, es situaran de manera que no impedeixin el pas habitual del
personal i que no dificultin la realització de les feines.
-Aquest espais seran establerts abans del començament dels treballs i estaran convenientment barrats i
assenyalats.
-Només s’autoritza l’apilament de paletes i eines en dos nivells. Els materials s’emmagatzemaran de
manera que no es desplomin per desequilibri o per vibracions; per aquesta raó no estaran al costat
de compressors, grups electrògens ni maquinària d’emplaçament temporal que produeixi vibracions.
-El trasllat del material des de l’espai d’apilament a l’àrea de treball, es realitzarà pels camins previs
establerts i assenyalats.
-L’apilament de materials lleugers (cartrons, plàstics, xapes primes, etc.) es realitzarà sempre
mantenint el precinte. Un cop s’hagi des precintat, el material restant s’haurà de traslladar a àrees
protegides del vent o s’haurà de llastrar suficientment.
-Els materials inflamables mai s’apilaran (tampoc els retalls restants) a prop de quadres o connexions
elèctriques, bombones de gasos inflamables, depòsits de combustible, espais de treball amb bufador o
soldadura.
-Totes les operacions de càrrega i descàrrega de materials han de fer-se amb la màxima precaució,
essent d’una importància vital que tots els materials a moure amb camió grua estiguin perfectament
subjectes no sobrepassant els límits del continent i que estrobos, eslingues, ganxos i la resta
d’elements de lligament, estiguin en condicions d’ús.
Serveis i subministres
Seran aprofitades les instal·lacions del centre on es realitzen les feines per el treballadors desplaçats amb un
us correcte.
Unitats constructives
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- Enderrocs, desmuntatge i retirada.
- Ram de Paleta
- Manteniment i muntatge d’elements prefabricats
- Fusteria metàl·lica i fusta
- Serralleria
- Vidrieria
- Pintures i vernissos
1.5

RISCOS PROFESSIONALS ALS PROCESSOS CONSTRUCTIUS
RISCOS PROFESSIONALS A LA MAQUINÀRIATRANSPORTS EN VEHICLES DE MANTENIMENT

Comprèn els desplaçaments en vehicle del personal que realitzi treballs en obra, tant a l'interior de la traça
d'obra com els desplaçaments fora d'obra.
Riscos més freqüents
RISC
 Atropellament i colisions per maquines i vehicles
 Caigudes al mateix nivell
 Cops per objectes i eines.
 Atrapaments per o entre objectes.
 Sobre esforços.
 Despreniment de carregues
 Accidents de transit

PB
B
M
M
M
M
B
M

SV
A
M
M
M
B
B
A

GR
M
M
M
M
M
M
M

Mesures preventives
Els vehicles destinats a tal fi passaran la Inspecció Tècnica de Vehicles quan els correspongui.
• Els vehicles han d'estar sotmès a un correcte pla de manteniment per taller especialitzat.
• Se solucionessin immediatament qualsevol anomalia en el vehiculo que pugui suposar un risc d'accident
(pneumàtics, frens…), quedant prohibit circular amb els mateixos si es detecta algun dels mateixos fins a la
seva reparació.
• Es comprovaran periòdicament el líquid de frens, nivell d'oli en el cárter, nivell del líquid refrigerant del
radiador així com l'estat dels pneumàtics.
• Han de seguir-se les indicacions del Codi de Circulació.
• El material es transportarà sempre que sigui possible mitjançant la maquinària més adequada a aquest tipus
de terreny.
• Només podrà es transportar càrregues i material en vehicles disposats a tal fi (furgonetes, pick-up. Etc).
• Les càrregues estaran correctament estibades. Utilitzar xarxes elàstiques, polps, etc.
• Els materials especials o perillosos seran transportats segons els requisits de la seva normativa específica.
• El gasoil podrà ser transportat en furgoneta fins a una capacitat de 60 litres, utilitzant envasos homologats
UN.
• En cas de transportar quantitats de gasoil superiors a 60 L i fins a un màxim de 1000 L, és necessari disposar
de carta de port.
• És necessari portar un extintor en el vehicle en cas de transportar material combustible.
• No sobrepassar els límits de càrrega dels vehicles.
• No utilitzar el vehicle amb major nombre de passatgers que el permès.
• Usar el calçat adequat i parar esment en els desplaçaments sobre el terreny quan surti del vehicle per evitar
torcedures.
• No circular per laterals annexos a zones amb el risc de caiguda d'altura o despreniments.
• Circular amb atenció i a velocitat adequada al terreny transitat.
• Respectar les indicacions de circulació de l'obra i els límits de velocitat senyalitzats.
• Prestar la deguda atenció a l'estat de les rodes i a la xapa del cárter.
• Aplicar una conducció preventiva, és a dir, anticipant-se als perills.
• Consultar les prediccions meteorològiques abans de realitzar grans desplaçaments.
• Respectar els descansos periòdics durant els desplaçaments.
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• No accedir amb el vehicle a zones amb elevat pendent. Respectar el màxim pendent autoritzat pel vehicle.
• Procedir a la neteja de fang dels baixos del vehicle i dels pneumàtics abans de realitzar algun desplaçament
Tècniques de conducció preventiva:
• Tenir en compte la falta d'habilitat d'altres conductors.
• Tenir en compte les condicions de la calçada i l'estat del temps.
• Utilitzar totes les característiques mecàniques del vehicle de manera tal que el conductor estigui en la posició
correcta en la via pública.
• Viatjar a la velocitat correcta, i mantenir una distància de seguretat entre el seu vehicle i els altres usuaris
vials, és conscient de les condicions climatològiques i l'estat del vial.
• Utilitzar sempre el cinturó de seguretat i ajustar el reposa caps .
• Revisar periòdicament estat de pneumàtics, absència de fang, aigua en els neta cristalls, neteja en bon estat,
manteniment del vehicle, etc.
• Revisar estat del pneumàtic de recanvi.
• Utilitza ulleres si ho necessites.
• Correcte funcionament del mans lliures.
• Evitar canviar el *cd de música, mirar mapes, etc.
• No portar cap llibre, agenda, diari, etc en el seient del copilot per evitar distraccions.
• Respectar les prohibicions de conducció deguts a la ingesta de determinats medicaments.
• Prohibit totalment la ingesta d'alcohol.
• Portar armilla reflectora en la guantera per poder posar-ho abans de baixar del vehicle.
• Els factors de risc són, per ordre: Cansament, Velocitat inadequada, Alcohol.
Proteccions individuals
- Roba de alta visibilitat o chaleco reflectant al baixarse del vehicle.
- Guants de protecció química en operacions de revisió de nivells en motor
Proteccions col·lectives
- Abalisament de la zona propera, en cas d'avaria en carretera (col·locar triangles).
MANIPULACIÓ DE MATERIALS I CÀRREGUES
La manipulació de càrregues, ja sigui manual o mecànica, és una tasca habitual a les obres que es dóna en
diferents fases del procés constructiu. La investigació d’accidents en obres de construcció revela que els
sobreesforços deguts a una manipulació inadequada és un dels principals motius de baixa dels treballadors. En
la identificació dels riscos de les activitats a realitzar a l’obra, es repeteixen alguns riscos que estan inclosos en
aquest apartat per considerar-los inherents a la pròpia activitat., amb la repetició dels riscos es pretén que el
personal que faci ús d’aquest Pla de Seguretat i Salut obtingui una idea clara dels riscos propis de la activitat,
sense oblidar els de la manipulació de materials i càrregues.
Riscos més freqüents
RISC
 Caiguda d’objectes per manipulació.
 Caiguda d’objectes penjats.
 Cops per objectes i eines.
 Atrapaments per o entre objectes.
 Sobre esforços.

PB
M
B
M
M
A

SV
M
A
M
M
B

GR
M
M
M
M
M

Mesures preventives
- Es procurarà realitzar amb mitjans mecànics tota aquella operació d’ús de càrregues, elevació o transport
que per les seves característiques (pes, volum, forma, etc.) ofereixi majors riscos en el cas de ser realitzada
de forma manual.
- S’evitarà l’ús de materials pesats sense les eines o útils destinats a tal fi.

8

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

-

Queda prohibit circular càrregues per sobre de personal que es trobi treballant, en zones de pas o llocs on
la caiguda pugui produir grans destrosses materials.

Accessoris d’hissat
- Prèviament a l’hissat d’una càrrega per mitjans mecànics es comprovarà que els accessoris estiguin en
perfecte estat d’ús i siguin adients a la càrrega.
A.
-

Grillons.
Únicament s’utilitzaran els que no estiguin deformats, ni tinguin el passador tort.
El passador que porti rosca, es pitjarà al màxim.
Els que no siguin de rosca, s’asseguraran.

B. Cordes.
- Les cordes per hissar o transportar càrregues tindran un coeficient mínim de seguretat de 10
(deu).
- El seu ús es realitzarà amb guants de cuir.
- Es posaran proteccions quan tinguin que treballar sobre arestes vives, evitant el seu
deteriorament o tall.
- Per eliminar la brutícia han de rentar-se i eixugar-se abans del seu emmagatzematge.
- Es tindran en compte que al unir-les mitjançant nusos amb cordes d’igual secció, la seva
resistència disminuirà d’un 30 a un 50%.
C.
-

Cables.
Els cables tindran un coeficient mínim de seguretat de 6 (sis).
El seu ús es realitzarà amb guants de cuir.
Per tallar un cable és precís lligar a un o altre costat del tall, per evitar que es desfacin els
extrems.
Es deuran engreixar periòdicament.
Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no existeixen
nusos, coques, filferros trencats, corrosió.

D. Cintes i eslingues sintètiques
- Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no existeixen
deficiències.
- No s’utilitzaran per a càrregues superiors a les indicades pel fabricant en la pròpia cinta o eslinga.
Normes de comportament
Ús manual
- S’ha de mantenir la columna sempre recta.
- Subjectar la càrrega fermament amb les dues mans, el més a prop possible del cos, amb les cames
flexionades als genolls i els peus separats fins la vertical de les espatlles.
- Aixecar la càrrega estirant les cames.
- L’esquena i el coll es mantindran rectes.
- Per a descarregar s’actuarà de manera inversa.
- S’evitarà realitzar girs bruscos quan s’estigui carregat.
- Carregar el cos simètricament.
Ús amb mitjans mecànics
- En l’ús de càrregues suportades mecànicament no situar cap part del cos sota la vertical de la càrrega.
- No situar-se a les zones amb risc de caiguda, bolcada o lliscament de les càrregues a aixecar o d’altres que
puguin veure’s afectades per aquesta acció.
- Totes les operacions estaran dirigides per una persona responsable que coordinarà les maniobres a fi
d'evitar que resultin insegures.
- En operacions de descàrrega i hissat, s'avisarà del seu inici amb un toc de clàxon per a posar en
coneixement dels treballadors i altres operaris que no es pot transitar sota la influència de les càrregues
suspeses.
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-

La maquinària, camió grua, haurà de muntar-se sobre base ferma i anivellada, i en cas d'afectar zones
públiques protegir els seus paviments.
Els trams seran hissats suspesos de dos punts, distanciats entre sí de forma que la càrrega sigui estable.
L'angle superior en l'anell de penjada que formen les hondilles de l’eslinga serà menor de 90º.
Per a dirigir els elements s'empraran cables o cordes guia, i no es deixaran anar fins que aquests estiguin
ben situats sobre el terreny.
Les maniobres de col·locació es faran mitjançant un equip de tres homes; dos guiaran mitjançant cables
en dues direccions la peça o caseta a implantar.

Proteccions individuals
- Casc de seguretat.
- Guants de pell i lona.
- Granota de treball.
- Botes de seguretat.
- Armilles reflectants.
ENDERROCS
Es faran demolicions superficials de paviments de terratzo, marbres, plaquetes , fusta formigó i assimilables. La
maquinària que es farà servir serà: martell picador, mitjans mecànics , eines manuals, eines elèctriques i
mitjans auxiliars.
Riscos més freqüents
RISC
 Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
 Atrapaments
 Esclafaments.
 Caigudes d’altura
 Caigudes al mateix nivell
 Despreniments de càrregues
 Projecció de partícules
 Ambient pulvigen
 Soroll
 Vibracions
 Cops amb objectes i eines
 Ferides produïdes per objectes punxeguts
 Radiacions
 Cremades a operacions d’oxitall
 Contactes elèctrics

PB
B
B
B
B
M
M
M
B
B
B
M
B
B
B
B

SV
A
A
A
M
M
M
M
B
M
M
M
B
M
M
A

GR
M
M
M
B
M
M
M
MB
B
B
M
MB
B
B
M

Normes bàsiques de seguretat
Abans de l’inici dels treballs:
- Els operaris de la maquinària hauran d’estar habilitats per escrit i conèixer les regles i recomanacions del
manual de conducció i manteniment, subministrat pel fabricant.
- Tota la maquinària haurà de muntar-se sobre base afermada i anivellada.
- Es senyalitzaran les zones d’actuació.
- Es obligatori l’ús de tots els elements de protecció personal, especialment cinturons de seguretat per a
treballs en alçada i ús de ulleres anti-impactes i cascos anti-sorolls.
- A les operacions de demolició mitjançant martells trencadors és obligatori l’ús de cascos anti-sorolls dins
de la cabina i en cas de baixar d’aquesta, aplicació de la normativa existent respecte la resta de
treballadors.
- És obligatòria la presència de senyals acústiques en els vehicles per a què es pugui indicar l’inici de les
maniobres.
- A les operacions de desmuntatge d’elements de grans dimensions es farà ús de les cordes per a dirigir les
peces, mai amb les mans.
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-

-

Es prohibirà la lliure circulació de persones per la zona de treball.
Es recomana prohibir treballs propers a un martell pneumàtic en funcionament a distàncies inferiors als 5
metres.
Les operacions de càrrega i abocament de materials seran supervisades per un operari que guiarà tant al
maquinista com al conductor en les maniobres necessàries per a un correcte desenvolupament del seu
treball.
Distribució correcta de les càrregues en el mitjans de transport.
Els camions no es carregaran per sobre del que estigui definit com a càrrega màxima i mai sobrepassant
els ardals.
Existeix una normativa bàsica per a tots aquests treballs que és l’ordre i la neteja en cadascun del treballs,
quedant les superfícies de trànsit lliures d’obstacles.
Els treballs de desmuntatge d’electrificacions es faran sempre amb tall de tensió.

Martells trencadors
- Es prohibirà la permanència de personal dins de la zona de seguretat que delimitarà el radi de gir de la
màquina.
- Caldrà proveir de senyals acústics als vehicles perquè puguin indicar l’inici de maniobres marxa enrera, i
caldrà mantenir el control adequat de revisió sobre frens i llums, i estarà dirigida per operaris experts i
autoritzats.
- Es delimitarà convenientment la zona de caiguda de runes
- Es prohibeix situar-se sobre els elements que són objecte de demolició.
Martells picadors manuals
- Es prohibeix deixar el martell pneumàtic clavat sobre l’element objecte de demolició i connectat al circuit
de pressió.
- Es procurarà allunyar el compressor de la zona de treball per evitar l’augment del nivell de soroll
- Es prohibeix situar-se sobre els elements que són objecte de demolició.
- Es delimitarà convenientment la zona de caiguda de runes i es prohibeix treballar en la mateixa vertical.
Proteccions individuals
- Casc de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Ulleres antiimpactes.
- Guants protectors.
- Mascareta auto filtrant.
- Roba de treball.
- Estaran supervisades per un operari que guiarà tant al maquinista com al conductor en les maniobres
necessàries per a un correcte compliment del seu treball.
- La circulació de vehicles de trànsit es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no
superior als 3 metres per a vehicles lleugers i de 4 metres per als pesats.
- Es recomana en tant que sigui possible evitar els fangars, en prevenció d'accidents.
- Haurà d’abalissarse l'entorn i prohibir treballar o romandre observant dins del ràdio d'acció de la
maquinària.
Proteccions individuals
- Roba de treball.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Casc de polietilè.
- Botes de seguretat.
- Botes de seguretat impermeables.
- Vestits impermeables
- Mascaretes filtrants
- Cinturó anti-vibratori
- Guants de cuir.
- Guants de goma o PVC
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Proteccions col·lectives
- Bastides
- Tanques tipus rivisa o ajuntament per delimitació zona afectació
- Senyalització per interferències personal aliè
PRODUCTES QUÍMICS. DISSOLVENTS
S’utilitzaran productes químics a la reparació de fissures, esvorancs, etc..La maquinària que es farà servir es:
mitjans auxiliars i eines manuals.
Riscos més freqüents
RISC
 Exposició a contaminants químics.
 Incendis.
 Caigudes a diferent nivell.

PB
M
B
B

SV
M
A
M

GR
M
M
M

Normes bàsiques de seguretat
- Abans d’utilitzar qualsevol producte químic s’ha de llegir detingudament la Fitxa de Dades de Seguretat
del mateix.
- S’ha de tenir en compte les indicacions existents a l’etiqueta de l’envàs del producte químic (pictograma,
frases R de risc i frases S de consells de seguretat). Si l’etiqueta està deteriorada o esborrada, s’ha de
posar una nova.
- Sempre que s’efectuïn transvasaments entre dos recipients, mantenir la informació sobre la perillositat.
- La zona de treball amb productes químics ha d’estar convenientment ventilada. En el cas de ventilació
deficient haurà de fer-se una extracció localitzada o ventilació forçada.
- Netejar immediatament els vessaments de productes que es produeixin.
- Col·locar tots els draps i/o papers impregnats de productes químics en recipients tancats; no deixar-los al
terra mai.
- Complir sempre la prohibició de no fumar i encendre foc.
- Mantenir tots els envasos de productes tancats, emmagatzemats a llocs frescos i ventilats, allunyats de
fonts de calor.
- Emmagatzemar tots els productes ordenadament, separant uns d’altres, amb per evitar mescles que
puguin produir reaccions perilloses.
- No aplicar aire a pressió a zones a les quals s’hagi aplicat productes químics.
Proteccions individuals
- Pantalla facial.
- Equips filtrants davant gasos i vapors.
- Equips filtrants mixtos.
- Guants contra agressions químiques.
- Roba de protecció.
RAM DE PALETA
S’inclouen en aquest apartat els treballs de paleteria
Es farà servir la següent maquinària: formigonera, eines manuals i mitjans auxiliars.
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes al mateix nivell.
 Caigudes a diferent nivell.
 Caiguda d’altura.
 Caigudes de materials , eines i petits objectes.
 Talls i ferides a les extremitats superiors.

PB
B
B
B
M
B

SV
B
M
M
M
B

GR
MB
B
B
M
MB

12

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

RISC
PB
B
 Cossos estranys als ulls.
 Cops i xocs contra objectes.
 Esquitxos de pastes i morters al treballar a la altura dels ulls en la M
col·locació de maons.
 Esquitxos de pastes i morters al treballar a la altura dels ulls en la M
M
col·locació de blocs.
M
 Cops a les mans.
B
 Dermatosis, per contacte amb les pastes i morters.
B
 Pols.
M
 Contactes elèctrics
M
 Projecció de partícules
B
 Soroll

SV
B

GR
MB

B

B

B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
MB
B
B
B
MB

Normes bàsiques de seguretat
- S’instal·laran proteccions per cobrir els forats verticals dels tancaments exteriors abans de que es realitzin
aquests.
- Les provisions de càrregues es situaran prop dels pilars i murs de càrrega.
- Es realitzarà el graonatge provisional (graons d’amplada mínima 90 cm, tabics menors de 20 cm i pis major
de 23 cm) de totes les escales.
- El material ceràmic es col·locarà als llocs de treball sense trencar els embolcalls amb els què subministri el
fabricant per evitar riscos per caigudes de la càrrega.
- Els treballs no s’iniciaran quan plogui intensament, nevi i si s’han de realitzar desplaçaments amb grua en
presència de ràfegues de vent superiors a 60 km/h.
- S’haurà d’establir un programa per cadenciar l’avanç dels treballs, així com la retirada i provisió de la
totalitat dels materials no utilitzats, en situació d’espera.
- Estarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris en la mateixa vertical.
- Estarà prohibit llençar runes directament per les obertures de parets o forats.
- Hi ha una norma bàsica per a tots aquests treballs que es l’orde i la neteja en cadascun dels treballs,
quedant les superfícies de trànsit lliures d’obstacles (eines, materials, runes) els quals poden provocar
cops i caigudes, obtenint-se d’aquesta forma un major rendiment i seguretat. Amb tal fi s’executarà una
neteja freqüent de les zones de treball.
- Abans d’iniciar qualsevol operació es verificarà tant l’estat dels medis auxiliars com el de les eines manuals
a utilitzar.
- Serà obligatori l’ús de proteccions individuals: casc de seguretat, roba de treball, botes, guants, etc.
- Les rampes d’escales estaran protegides en el seu entorn per baranes.
- S’instal·laran les senyals de perill corresponents en les zones de perill de caigudes.
Treball des de bastides tubular fixes
- No es començaran els treballs sobre bastides, mentre aquestes no es trobin amb tots els seus elements.
- Serà obligatori l’ús de cinturons de seguretat per a realitzar els treballs de muntatge de bastides.
- Es compliran amb les normes indicades a l’apartat de mitjans auxiliars.
Per a la resta de personal
- No treballar mai en la mateixa vertical quan es realitzin aquestes operacions.
- Ús obligatori d’elements de protecció personal.
MANTENIMENT I MUNTATGE D’ELEMENTS PREFABRICATS
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR
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Atrapaments per càrregues suspeses.
esclafaments.
Caiguda de personal al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes i despreniments de càrregues.
Ferides produïdes per objectes punxants i tallants
Projecció de partícules.
Pols.
Sorolls
Sobre esforços.
Cops amb objectes i eines

M
B
M
B
B
B
B
M
M
M
M

M
A
B
M
A
B
B
B
B
M
M

M
M
B
B
M
MB
MB
B
B
M
M

Mesures preventives
- Ordre i neteja, mantenint les superfícies de trànsit lliures d’obstacles (eines, materials, runa), els quals
poden provocar cops i caigudes, augmentant el rendiment i obtenint major seguretat.
- Prohibit romandre sota el radi d’acció de la maquinària
- Senyalitzar les zones d’actuació.
- Prohibit treballar o romandre en llocs de trànsit de càrregues, en prevenció de riscos de caiguda.
- Els elements en suspensió es guiaran per mitjà de cordes lligades ala laterals de les peces, per mitjà d’un
equip de tres homes.
- Un cop presentat el lloc de la instal·lació, es procedirà sense descarregar-lo del ganxo de la grua i sense
oblidar la guia, al muntatge definitiu.
- Es realitzarà amb mitjans mecànics totes aquella operació de manipulació de càrregues, elevació o
transport que per les seves característiques (pes, volum, forma, etc.) ofereixi majors riscos en cas de ser
realitzada de manera manual.
- S’evitarà la manipulació de materials pesats sense la eina o útils destinats a tal fi.
Accessoris d’ hissat i normes de comportament
Es tindran en compte els accessoris i normes descrites al punt 1.4.1.3., referència a manipulació de materials i
càrregues, en els apartats descrits en aquest mateix punt.
Proteccions individuals
- Casc de seguretat
- Calçat de seguretat
- Guants de cuir
- Armilla reflectant
- Impermeables per a temps plujós.
- Roba de treball
TREBALLS A COBERTES
Treballs de manteniment , construcció i desmuntatge parcial o total de elements (qualsevol altre treball no
inclòs , com a procés de desmuntatge en cas de trobar-se fibrociment , debera comptar amb el seu
procediment que elaborat com a annex a aquest Pla de seguretat i salut )
Maquinària a utilitzar: Grues, eines manuals i mitjans auxiliars.
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes d’altura.
 Despreniments de càrregues.
 Atrapaments.
 Cops amb eines i materials.
 Projecció de partícules.
 Ferides, talls i erosions.

PB
B
B
M
B
B
M

SV
A
A
M
B
B
B

GR
M
M
M
MB
MB
B
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RISC
 Cremades químiques produïdes pel formigó cel·lular (Dermatitis).
 Vol ras de la grua.

PB
B
B

SV
B
B

GR
MB
MB

Normes bàsiques de seguretat
- El personal que intervingui en aquests treballs coneixerà els riscos que comporta , tindrà la formacions de
riscos necessària
- Si existeix risc de caiguda d’objectes a nivells inferiors s’acotarà l’esmentada zona per impedir el pas per
ella.
- Per a l’execució dels treballs a coberta serà necessari treballar amb l’existència de xarxes verticals amb
suport tipus forca o amb baranes tipus sergent de protecció de les vores de coberta.
- Caldrà programar l’execució dels ampits abans de la retirada del sistema de protecció.
- Col·locar baranes perimetrals quan l’altura dels ampits sigui inferior a 90 cm.
- Serà obligatori l’ús de cinturons de seguretat subjectes a cables fiadors o punts fixes de l’estructura per a
realitzar els treballs de coberta si han estat desmuntades qualsevol de les proteccions col·lectives
existents anteriorment: xarxes forca i protecció de forats horitzontals (xarxes horitzontals o baranes
perimetrals).
- Els treballs a coberta es suspendran sempre que es presentin forts vents que comprometin l’estabilitat
dels operaris i pugin desplaçar els materials així com quan es produeixin gelades, nevades i pluges.
- Estarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris a la mateixa vertical.
- En els treballs a realitzar al llarg dels faldons es poden emprar escales en el sentit de la major pendent. Es
planificarà la seva posició per a què no obstaculitzi la circulació de personal.


Treballs d’impermeabilització

-

Es restringirà el pas de persones sota les zones afectades pel muntatge i les soldadures.
Existirà un magatzem habilitat per als productes inflamables. Existirà un extintor i senyalització de perill
per productes inflamables.
Les bombones de gasos tindran un magatzem propi. S’emmagatzemaran a l’ombra i en posició vertical.
Es revisaran les vàlvules, mànegues i bufadors per evitar fugues de gasos.
Es retiraran les ampolles de gas de les proximitats de tota font de calor, protegint-les del sol.

-

Proteccions individuals
Tots els equips de protecció individual hauran de disposar del marcat CE.
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat amb puntera i sola reforçada.
- Guants de cuir.
- Armilla reflectora.
- Arnes anti caigudes
Proteccions col·lectives
prèvia planificació de treballs i verificació zona actuació
Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.
• Barana de protecció de vora.
• Xarxes perimetrals verticals.
• Xarxa *horca o safata.
• Bastida perimetral.
• Protecció de buits.
TREBALLS A COBERTES INCLINADES
Treballs de manteniment , construcció i desmuntatge parcial o total de elements (qualsevol altre treball no
inclòs , com a procés de desmuntatge en cas de trobar-se fibrociment , debera comptar amb el seu
procediment que elaborat com a annex a aquest Pla de seguretat i salut )
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Maquinària a utilitzar: Grues, eines manuals i mitjans auxiliars.
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes d’altura.
 Despreniments de càrregues.
 Atrapaments.
 Cops amb eines i materials.
 Projecció de partícules.
 Ferides, talls i erosions.
 Cremades químiques produïdes pel formigó cel·lular (Dermatitis).
 Vol ras de la grua

PB
B
B
M
B
B
M
B
B
M

SV
A
A
M
B
B
B
B
B
M

GR
M
M
M
MB
MB
B
MB
MB
M

Normes bàsiques de seguretat
- El personal que intervingui en aquests treballs coneixerà els riscos que comporta , tindrà la formacions de
riscos necessària
- Si existeix risc de caiguda d’objectes a nivells inferiors s’acotarà l’esmentada zona per impedir el pas per
ella.
- Per a l’execució dels treballs a coberta serà necessari treballar amb l’existència de xarxes verticals amb
suport tipus forca o amb baranes tipus sergent de protecció de les vores de coberta.
- Caldrà programar l’execució dels ampits abans de la retirada del sistema de protecció.
- Col·locar baranes perimetrals quan l’altura dels ampits sigui inferior a 90 cm.
- Serà obligatori l’ús de cinturons de seguretat subjectes a cables fiadors o punts fixes de l’estructura per a
realitzar els treballs de coberta si han estat desmuntades qualsevol de les proteccions col·lectives
existents anteriorment: xarxes forca i protecció de forats horitzontals (xarxes horitzontals o baranes
perimetrals).
- Els treballs a coberta es suspendran sempre que es presentin forts vents que comprometin l’estabilitat
dels operaris i pugin desplaçar els materials així com quan es produeixin gelades, nevades i pluges.
- Estarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris a la mateixa vertical.
- En els treballs a realitzar al llarg dels faldons es poden emprar escales en el sentit de la major pendent. Es
planificarà la seva posició per a què no obstaculitzi la circulació de personal.

Proteccions individuals
Tots els equips de protecció individual hauran de disposar del marcat CE.
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat amb puntera i sola reforçada.
- Guants de cuir.
- Armilla reflectora.
- Arnes anti caigudes
Proteccions col·lectives
Prèvia planificació de treballs i verificació zona actuació
Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.
• Barana de protecció de vora.
• Xarxes perimetrals verticals.
• Xarxa tipus horca o safata.
• Bastida perimetral.
• Protecció de buits.
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COBERTA ( vidre, metal.lics)
Aquest apartat comprèn els treballs de manteniment, construcció i desmuntatge (qualsevol altre treball no
inclòs , debera comptar amb el seu procediment que elaborat com a annex a aquest Pla de seguretat i salut )

Els riscos derivats d'aquests treballs dependrà del tipus de claraboies (plaques de policarbonat, vidre
resistent…) i el tipus d'estructura on es munti: altura existent, tipus de coberta (plana, inclinada, transitable…),
tipus de protecció col·lectiva existent (clos perimetral, xarxes anti caiguda…) i del tipus d'elements auxiliars a
utilitzar: plataformes elevadores, bastides…
Atenent al fet que el principal risc és el de caiguda a diferent nivell s'haurà d'adoptar les mesures preventives
per a aquest en funció del tipus d'obra.
RISC
 Caigudes d’altura.
 Despreniments de càrregues.
 Atrapaments.
 Cops amb eines i materials.
 Projecció de partícules.
 Ferides, talls i erosions.
 Exposició a agents químics
 Vol ras de la grua
 Caigudes de objectes
 Talls amb objectes
 Sobreesforços
 Trepitjades amb objectes
 Contactes elèctrics
 Incendis i explosions

PB
B
B
M
B
B
M
B
B
B
B
B
M
B
B

SV
A
A
M
B
B
B
A
B
A
M
M
M
A
B

GR
M
M
M
MB
MB
B
M
MB
M
B
B
M
M
MB

Normes bàsiques de seguretat
En totes les operacions amb el risc de caiguda d'altures, sense proteccions col·lectives, s'utilitzarà arnés de
seguretat el qual estarà enganxat a un punt fix o línia de vida. Tot el personal tindrà la formació de riscos
homologada per el treballs.
• S'evitarà la permanència de persones sota càrregues suspeses.
• Sempre que l’hissa’t, trasllat i recepció de materials, per la grandària i forma d'aquests, pugui ocasionar xocs
contra l'estructura, altres elements o treballadors, s'utilitzaran entenimentades o cables de retinguda o de
guia de càrregues.
• Els treballs en altura seran suspesos en condicions meteorològiques desfavorables.
• S'evitaran en tant que sigui possible treballs simultanis en la mateixa vertical.
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, es tindrà de mantenir el tall net, ordenat i convenientment
il·luminat.
• El tall es mantindrà lliure de restes, restes metàl·liques i d'altres objectes punxants a tot moment.
• Es desmuntessin les proteccions col·lectives (baranes de seguretat) quan obstaculitzin el pas d'elements del
tanqui cortina, i una vegada introduïts a la planta, es reposaran immediatament; en aquest temps, l'operari
que rep la càrrega suspesa, utilitzarà el *arnés de seguretat convenientment ancorat.
• La manipulació de les planxes de cristall es realitzarà mitjançant ventoses.
• El vidre o la placa rebut per a l'estructura de tancament corresponent, es rebrà i s'acabarà d'instal·lar
immediatament.
• Els cristalls transparents ja instal·lats se senyalitzessin adequadament.
• La instal·lació de cristall o plaques es farà des de l'interior de l'edifici, subjectat l'operari amb arnés de
seguretat convenientment ancorat.
• Se suspendran els treballs quan plogui, neu o faci un vent superior als 50 Km/h.
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• En cas de plataformes elevadores, s'haurà de garantir l'estabilitat de la mateixa i els operaris hauran d'usar
*arnés de seguretat.
• Sota la superfície de la claraboies a construir, mantenir es tendirà una xarxa de seguretat amarrada a punts
resistents de l'estructura propers al mateix, tenint en compte que l'altura màxima de caiguda lliure serà de 6
metres.
• L'accés a la superfície de treball es farà mitjançant escales de mà reglamentàries.
• Una vegada fet els treballs a les claraboies, aquest es protegirà mitjançant baranes de 90 cm. d'altura com a
mínim, formades per passamans, llistó intermedi i rodapeu, que es desmuntarà amb arnes de seguretat
• Les peces de vidre s'hissaran en els paquets que serveixi el fabricant, apilats sobre plataformes emplintades i
pendents del ganxo de la grua.
• Es deixaran previstos cables perimetrals tibants i fermament amarrats en llocs segurs de l'estructura on
poder amarrar els cinturons de seguretat durant el manteniment posterior de la claraboie
• Les claraboies i els seus components, seran hissats mitjançant plataformes emplintades, suportades a ganxo
de grua. Els paquets seran ancorats amb fleixos o sogues a la plataforma, per evitar accidents per vessis de la
càrrega durant el transport.
• Es prohibeix treballs simultanis en la vertical.
• Les màquines portàtils que s'usin tindran doble aïllament.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Casc de protecció.
• Armilla reflectora.
• Roba i botes de seguretat impermeables, en cas de ser necessari.
• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Arnés anti caigudes, en cas necessari.
Proteccions col·lectives
Prèvia planificació de treballs i verificació zona actuació
• Abalisament de la zona de treball
• Línees de vida temporal
• Xarxes de seguretat ancorada
• Abalisament de la zona inferior de treballs.
REVESTIMENT CERÀMICS
RISC
 Caigudes d’altura.
 Despreniments de càrregues.
 Atrapaments.
 Cops amb eines i materials.
 Projecció de partícules.
 Ferides, talls i erosions.
 Polls
 Caigudes de objectes
 Talls amb objectes
 Sobreesforços
 Contactes elèctrics
 Incendis i explosions

PB
B
B
M
B
B
M
B
B
B
B
B
B

SV
A
A
M
B
B
B
A
A
M
M
A
B

GR
M
M
M
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MB
B
M
M
B
B
M
MB

Normes bàsiques de seguretat
Es tindran en compte les mesures preventives que s'inclouen en el capítol Mitjans Auxiliars, tant per a escales
portàtils com per a bastides tubulars, etc.
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• En la realització de tasques en les quals es puguin projectar fragments o partícules despresos, cal utilitzar
equips de protecció individual certificats que protegeixin els ulls. Per a això, en el cas de realitzar tasques en
què es projectin partícules, sòlides o líquides, però que no impactin agressivament, s'han d'utilitzar ulleres de
seguretat del tipus muntura panoràmica.
• S'utilitzaran guants de protecció contra agressius químics orgànics per evitar contactes amb la pell del
treballador.
• Abans d'iniciar els treballs, es revisaran i reposaran les proteccions de buits si les hi hagués.
• En treballs sobre bastides (borriquetes, sobre rodes, etc.) es treballarà sempre sobre superfícies d'amplària
no inferior a 60 cm. (costat menor).
• Quan es treballi sobre superfícies elevades respecte al plànol del sòl (ej: borriquetes) al costat de buits
verticals (finestres, balconades, etc.) es taparan aquests mitjançant xarxes, puntals, baranes, etc. a una altura
adequada amb la finalitat d'evitar el risc de caiguda des d'altura.
• Aquestes plataformes elevades per a l'estès estaran perfectament regularitzades i seran horitzontals,
mancant de desnivells i graons.
• A tot moment s'hauran de mantenir les zones de pas lliures de materials o restes dels mateixos, senyalitzant
aquelles zones el pas de les quals estigui tallat, utilitzant passos alternatius.
• En cas d'utilitzar additius químics es tindran les Fulles de Seguretat d'aquests productes i se seguiran les
instruccions de les mateixes.
• En aquests treballs en interiors, les escales de mà seran de tisora i estaran dotades de topalls en la seva part
superior, cadeneta d'obertura màxima i sabates antilliscants.
• Els portàtils d'enllumenat per a interiors, estaran dotats de doble aïllament, reixeta de protecció de la
bombeta, seran del tipus protegits contra dolls d'aigua.
• El tall de peces ceràmiques, plaques de marbre, etc… s'efectuarà en via humida per evitar l'excessiva
formació de pols ambiental.
• Els materials s'hissaran a les plantes corresponents perfectament apilats i lligats, sobre plataformes
emplintadas perfectament amarrades.
• No es permetrà el conexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació elèctrica amb els seus extrems
pelats, sinó que s'usaran clavilles normalitzades.
• Per al transport de materials (plaques, sacs, etc…), es farà ús de carretons manuals amb la finalitat d'evitar
esforços innecessaris.
• Per al risc de contactes elèctrics indirectes, existiran diferencials que funcionaran al costat d'una presa de
terra.
• La formació dels treballadors quant a l'ús correcte de les seves eines manuals, evitarà un mal ús de les
mateixes que pugui produir cops o corts.
• En treballs am llocs de trànsit de persones, se senyalitzarà aquestes zones mitjançant banderoles o mitjà
similar
ARREBOSSATS I LLISCATS
RISC
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes al mateix nivell
 Exposició a agents químics
 Cops amb objectes i eines.
 Ferides a les extremitats.
 Projecció de partícules.
 Sobre esforços.
 Contacte Electric
 Pols.
 Soroll.
 Vibracions.

PB
B
M
M
M
M
B
B
B
M
B
B
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A
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B
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Normes bàsiques de seguretat
• Es tindran en compte les mesures preventives que s'inclouen en el capítol Mitjans Auxiliars, tant per a
escales portàtils com per a bastides tubulars, penjats, etc.
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• En la realització de tasques en les quals es puguin projectar fragments o partícules despresos, cal utilitzar
equips de protecció individual certificats que protegeixin els ulls. Per a això, en el cas de realitzar tasques en
què es projectin partícules, sòlides o líquides, però que no impactin agressivament, s'han d'utilitzar ulleres de
seguretat del tipus muntura panoràmica.
• Es prohibirà fumar o menjar en les estades en què es projectin aïllants.
• S'utilitzaran guants de protecció contra agressius químics orgànics per evitar contactes amb la pell del
treballador.
• Abans d'iniciar els treballs, es revisaran i reposaran les proteccions de buits si les hi hagués.
• Haurà d'extremar-se la cura per no produir vessis. Si es produïssin es netejarà al més aviat possible. Queda
prohibit tirar-los al foc.
• La il·luminació de la zona de treball i pas serà l'adequada.
• En treballs sobre bastides (borriquetes , sobre rodes, etc…), es tractarà sempre de treballar sobre superfícies
d'amplària no inferior a 60 cm. (costat menor).
• Quan es treballi sobre superfícies elevades respecte al plànol del sòl (ex.: borriquetes) al costat de buits
verticals (finestres, balconades, etc.), es taparan aquests mitjançant taulons, xarxes, *puntales, baranes, etc… i
a una altura adequada, amb la finalitat d'evitar el risc de caiguda des d'altura.
• Aquestes plataformes elevades per a l'estès de guixos en sostres estaran perfectament regularitzades i seran
horitzontals, mancant de desnivells i graons.
• A tot moment s'hauran de mantenir les zones de pas lliures de materials o restes dels mateixos, senyalitzant
aquelles zones el pas de les quals estigui tallat i utilitzant passos alternatius.
• En aquests treballs en interiors, les escales de mà seran de tisora i estaran dotades de topalls en la seva part
superior, cadeneta d'obertura màxima i sabates antilliscants.
• En el transport manual de mires o regles, aquestes es carregaran a l'espatlla, de tal forma que l'extrem
davanter es trobi sempre per sobre del cap de la persona que la transporta, per evitar cops a altres
treballadors.
• En els llocs de treball existirà una il·luminació mínima de 100 *lux. A aquest efecte s'usaran portàtils
d'enllumenat col·locats a 2 m. d'altura. Dites portàtils d'enllumenat estaran dotats de doble aïllament, seran
del tipus protegits contra dolls d'aigua i alimentats a una energia elèctrica de 24 V.
• No es permetrà el conexionado de cables elèctrics als quadres d'alimentació elèctrica amb els seus extrems
pelats, sinó que s'usaran clavilles normalitzades.
• Per al transport de materials (plaques, sacs, etc…), es farà ús de carretons manuals amb la finalitat d'evitar
esforços innecessaris.
• Per al risc de contactes elèctrics indirectes, existiran diferencials que funcionaran al costat d'una presa de
terra.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Casc de protecció.
• Armilla reflectora.
• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
Proteccions col·lectives
• Abalisament de la zona inferior de treballs.
CEL RASOS
Aquest apartat comprèn els treballs de manteniment, construcció i desmuntatge.
Els falsos sostres s'utilitzen en edificació amb la finalitat d'executar sostres homogenis i anivellats, així com per
ocultar les instal·lacions de l'edifici que discorrin despenjades pel forjat.
Per regla general, els falsos sostres es componen de dos elements, una estructura portant i un material
d'acabat i tancament.
D'aquesta manera, si es procedeix a l'execució del mateix mitjançant panells acústics, aquests se suportaran
sobre una estructura portant configurada mitjançant perfilería metàl·lica, que es despenjarà del forjat
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mitjançant varetes roscades d'ancoratge.
En el cas que es resolgui el fals sostre mitjançant el muntatge de planxes d'escaiola, aquestes es podran
subjectar al forjat immediatament superior mitjançant canyes, estopa i pelladas d'escaiola.
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes al mateix nivell
 Exposició a agents químics
 Cops amb objectes i eines.
 Trepitjades amb objectes
 Projecció de partícules.
 Sobre esforços.
 Contacte Electric
 Cops
 Caigudes de objectes i materials

PB
B
M
M
M
M
B
B
B
M
B

SV
A
B
M
B
M
B
A
B
B
B

GR
M
B
M
B
M
MB
M
MB
M
M

Normes bàsiques de seguretat
• Es tindran en compte les mesures preventives que s'inclouen en el capítol Mitjans Auxiliars, tant per a
escales portàtils com per a bastides tubulars, penjats, etc.
• En la realització de tasques en les quals es puguin projectar fragments o partícules despresos, cal utilitzar
equips de protecció individual certificats que protegeixin els ulls. Per a això, en el cas de realitzar tasques en
què es projectin partícules, sòlides o líquides, però que no impactin agressivament, s'han d'utilitzar ulleres de
seguretat del tipus muntura panoràmica.
• S'utilitzaran guants de protecció contra agressius químics orgànics per evitar contactes amb la pell del
treballador.
• Abans d'iniciar els treballs, es revisaran i reposaran les proteccions de buits si les hi hagués.
• La il·luminació de la zona de treball i pas serà l'adequada.
• En treballs sobre bastides (borriquetes, sobre rodes, etc.) es treballarà sempre sobre superfícies d'amplària
no inferior a 60 cm. (costat menor).
• Quan es treballi sobre superfícies elevades respecte al plànol del sòl (*ej: borriquetes) al costat de buits
verticals (finestres, balconades, etc.) es taparan aquests mitjançant xarxes, *puntales, baranes, etc. a una
altura adequada amb la finalitat d'evitar el risc de caiguda des d'altura.
• En cas d'utilitzar additius químics es tindran les Fulles de Seguretat d'aquests productes i se seguiran les
instruccions de les mateixes.
• Les bastides tubulars han de ser del tipus normalitzat i estar correctament muntats segons manual d'ús o
projecte.
• Quan piquin façanes o altres operacions que puguin produir projecció de partícules, utilitzaran equips de
protecció individual adequats, sobretot protecció ocular.
• Es formarà als treballadors en la manipulació manual de càrregues.
• El tall estarà net i ordenat.
• Revisar i reposar les proteccions de buits i façanes.
• Els apilaments de materials es faran de forma ordenada. Tenint en compte la capacitat de càrrega del forjat.
El transport en planta de sacs i peces es farà preferiblement sobre carretons.
• Si la plataforma és rodada, haurà de tenir elements que immobilitzin les rodes abans de pujar a elles. Queda
prohibit el trasllat d'un lloc a un altre mentre roman pujat qualsevol producte.
• Les escales de mà que s'utilitzin seran de tipus tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control
d'obertura màxima.
• Les plaques que hagin de apuntalar-se fins a l'enduriment del pengi es realitzaran amb *puntales per evitar
desplomis.
• Es procurarà el desenvolupament d'aquests treballs de forma aïllada i sense interferències amb altres oficis,
especialment en el cas de sales de petites dimensions.
• La instal·lació de falsos sostres, en els quals la plataforma de treball se situï a més de 2 metres d'altura,
s'efectuarà des de plataformes situades sobre una bastida tubular mòbil, que estaran recercats d'una barana
sòlida de 100 cm d'altura, formada per tubs passamans, intermedi i rodapeu
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• Les superfícies de treball sobre borriquetes tindran la superfície horitzontal i quallada de taulons, evitant
graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. Així com la resistència suficient al pes a suportar.
• Es prohibeix ascendir a escales de mà, (recolzades o de tisora), en replanells i trams d'escales sense estar
subjecte el *arnés cinturó de seguretat a un punt ferm de l'estructura.
• El transport de guies, per a falsos sostres, de longitud superior als 3 metres es realitzarà mitjançant dos
treballadors.
• Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment, objectes tallants i similars, per evitar accidents per
trepitjada d'objectes.
• L'evacuació dels desfets d'aquest procés es realitzarà a través de tremuges.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Casc de protecció.
• Protecció acústica, en cas necessari.
• Ulleres *anti projeccions, en cas necessari.
• Mascareta acte filtrant adequada.
• Arnés anti caigudes, en cas de ser necessari.
Proteccions col·lectives
• Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.
• Barana de protecció de vora.
PAVIMENT DE GRANIT, CERÀMIC
Aquest apartat comprèn els treballs d'execució de treballs de col·locació de paviments (solados amb marbres,
terratzos, plaquetes i assimilables).
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes al mateix nivell
 Exposició a agents químics
 Cops amb objectes i eines.
 Trepitjades amb objectes
 Projecció de partícules.
 Sobre esforços.
 Contacte Electric
 Cops
 Caigudes de objectes i materials
 Talls

PB
B
M
M
M
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B
B
B
M
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Normes bàsiques de seguretat
• El tall de peces de paviment es realitzarà en via humida per evitar lesions derivades de treballs en ambients
amb pols.
• La il·luminació amb llums portàtils es realitzarà amb aparells estancs amb mànec aïllant i reixa de protecció
de la bombeta.
• Està prohibit connectar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de clavilles masclefemella.
• Les peces de paviment s'hissaran a les plantes en calaixos degudament apilats dins de les caixes de
subministrament, que no es trencaran fins al moment d'emprar el seu contingut. El conjunt apilat es *flejará o
es lligarà a la plataforma d'hissat o transport per evitar els accidents causats per bolcades de material.
• Les peces de paviment soltes s'hissaran perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport per evitar
bolcades de la càrrega.
• Els sacs d'aglomerat d'hissaran perfectament apilats o lligats damunt de calaixos per evitar bolcades de la
càrrega.
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• Les caixes o paquets de paviment es guardaran en les plantes repartides al costat del lloc on es col·locaran,
situats el més llunyà possible de les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
• Les caixes o paquets de paviment mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas per evitar
els accidents deguts a ensopegades.
• Quan s'estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna d'obra es tancarà l'accés i
s'indicaran passos alternatius.
• Les polidores i abrillantadores que siguin necessàries estaran dotades de doble aïllament (o connexió a terra
de totes les seves parts metàl·liques) per evitar riscos elèctrics.
• Les polidores i abrillantadores que s'hagin d'utilitzar tindran el mànec revestit de material aïllant.
• Les polidores i abrillantadores tindran protecció anti-enganxades (o abrasions) causat per contacte amb la
màquina.
• Les operacions de manteniment i/o substitució s'efectuaran sempre amb la màquina desendollada de la
xarxa elèctrica per evitar riscos elèctrics.
• El material resultant del poliment serà traslladat sempre cap a zones que no siguin de pas i eliminats
immediatament de la planta.
• Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms d'estructura, on s'amarrarà el cable del *arnés
per realitzar les tasques d'instal·lació de l'escalonat definitiu de les escales.
• A tot moment s'hauran de mantenir les zones de pas lliures de materials o restes dels mateixos, senyalitzant
aquelles zones el pas de les quals estigui tallat i utilitzant passos alternatius.
• Per al transport de materials (plaques, sacs, etc…), es farà ús de carretons manuals amb la finalitat d'evitar
esforços innecessaris.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Casc de protecció.
• Protecció acústica, en cas necessari.
• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Mascareta acte filtrant, en cas de ser necessari.

Proteccions col·lectives
• Zona de treball abalisada
• Zona de treball senyalitzada
PAVIMENTS DE LINÒLEUM, GOMA , PVC
Riscos més freqüents
RISC











Caigudes al mateix nivell
Exposició a agents químics
Cops amb objectes i eines.
Trepitjades amb objectes
Projecció de partícules.
Sobre esforços.
Contacte Electric
Cops
Caigudes de objectes i materials
Talls

PB

SV

GR

M
M
M
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B
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Normes bàsiques de seguretat
- Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres de alimentació sense la utilització de les clavilles
mascle-femella
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- Les caixes de llosetes ( o de rotlles de linòleum) , es distribuiran per les plantes linealment i repartides al
costat de les zones en els que se vagi a utilitzar situades el mes allunyats possible dels trams centrals de forjat,
per evitar sobrecarregues
- El magatzematge de paviment es disposarà de tal forma que no s’obstaculitzin els llocs de pas , per evitar els
accidents per ensopegades.
- Es penjaran cables de seguretat , ancorats a elements ferms als que ancorar el fiador del cinturó de seguretat
( si escau) , en la pavimentació d’esglaons d’escales ( tribunes, balcons, etc ) sense protegir amb barana
temporal i/o definitiva.
- Es prohibeix mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents ( veure apartat en PSS) en recipients que no
estiguin debidament senyalitzats i el treballador informat dels riscos.
- Durant l´utilitzacio de coles i dissolvents es mantindrà en tot moment un corrent natural d’aire per romandre
la zona correctament ventilada per garantir la renovació constant d’aire , eliminant la formació d, atmosferes
tòxiques.
- Es prohibeix abandonar directament sobre el terra els tallants, tisores, ganivet o qualssevol element per
evitar i eliminar ensopegades amb material i tallades.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Casc de protecció.( si escau)
• Genolleres
• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Mascareta acte filtrant, en cas de ser necessari.
Proteccions col·lectives
• Zona de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux
• Zona de treball senyalitzada
• Zona de acopis de dissolvent, pintures, coles amb ventilació continua
• S´instalara extintor en les zones de acopis de productes quimics
• Zona de treball senyalitzada
PAVIMENTS I REVESTIMENTS TÈXTILS
Riscos més freqüents
RISC











Caigudes al mateix nivell
Exposició a agents químics
Cops amb objectes i eines.
Trepitjades amb objectes
Projecció de partícules.
Sobre esforços.
Contacte Electric
Cops
Caigudes de objectes i materials
Talls

PB

SV

GR

M
M
M
M
B
B
B
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M
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B
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Normes bàsiques de seguretat
- Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres de alimentació sense la utilització de les clavilles
mascle-femella
- Les caixes de llosetes ( o de rotlles de linòleum) , es distribuiran per les plantes linealment i repartides al
costat de les zones en els que se vagi a utilitzar situades el mes allunyats possible dels trams centrals de forjat,
per evitar sobrecarregues
- El magatzematge de paviment es disposarà de tal forma que no s’obstaculitzin els llocs de pas , per evitar els
accidents per ensopegades.
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- Es penjaran cables de seguretat , ancorats a elements ferms als que ancorar el fiador del cinturó de seguretat
( si escau) , en la pavimentació d’esglaons d’escales ( tribunes, balcons, etc ) sense protegir amb barana
temporal i/o definitiva.
- Es prohibeix mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents ( veure apartat en PSS) en recipients que no
estiguin debidament senyalitzats i el treballador informat dels riscos.
- Durant l´utilitzacio de coles i dissolvents es mantindrà en tot moment un corrent natural d’aire per romandre
la zona correctament ventilada per garantir la renovació constant d’aire , eliminant la formació d, atmosferes
tòxiques.
- Es prohibeix abandonar directament sobre el terra els tallants, tisores, ganivet o qualssevol element per
evitar i eliminar ensopegades amb material i tallades.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Casc de protecció.( si escau)
• Genolleres
• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Mascareta acte filtrant, en cas de ser necessari.
Proteccions col·lectives
• Zona de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux
• Zona de treball senyalitzada ( perill d´incendi – prohibit fumar)
• Zona de acopis de dissolvent, pintures, coles amb ventilació continua
• S’instal·larà extintor en les zones de acopis de productes químics
• Zona de treball senyalitzada
PAVIMENTS DE FUSTA
Aquet apartat compren els treballs de manteniment , construcció i/o desmuntatge de paviments de ( tarimes i
parquets)
Riscos més freqüents
RISC












Caigudes al mateix nivell
Exposició a agents químics
Cops amb objectes i eines.
Trepitjades amb objectes
Projecció de partícules.
Sobre esforços.
Contacte Electric
Cops
Caigudes de objectes i materials
Talls
Incendis

PB

SV

GR

M
M
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Normes bàsiques de seguretat
El tall de la fusta mitjançant serra circular s'executarà situant-se l'operari a sotavent, per evitar respirar els
productes del tall en suspensió.
• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 *lux mesurats a una altura sobre el paviment
entorn del 2 m.
• La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà amb "portalàmpades estanc amb mànec aïllant" proveït de
reixeta protectora de la bombeta.
• Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense les clavilles mascle - femella.
• Els paquets de llepis de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega.

25

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

• Es disposarà d'extintor a la zona de treball.
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra, es tancarà el seu accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals d'adreça obligatòria.
• Els llocs en fase d'escatat de fusta romandran constantment ventilats per evitar la formació d'atmosferes
nocives per pols de fusta.
• Les lijadores a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament o connexió a terra de totes les seves parts
metàl·liques, per evitar els accidents per contacte amb l'energia elèctrica.
• Les polidores a utilitzar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l'electricitat per
evitar els contactes amb l'energia elèctrica.
• Les polidores a utilitzar estaran dotades de cèrcol de protecció anti-atrapaments per contacte amb les
escates o els raspalls.
• Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina "desendollada
de la xarxa elèctrica".
• Les serradures produïdes, serà escombrat mitjançant raspalls i eliminat immediatament de les plantes.
• Es tindran les fulles de seguretat dels productes químics utilitzats, si fos el cas, i se seguiran les pautes
marcades en les mateixes.
• Es respectaran els sistemes de protecció col·lectives ja instal·lats en les activitats anteriors. Si per necessitats
constructives s'hagués de desmuntar, solament es farà parcialment (a la zona afectada) i el/els treballador/és
exposat/s al risc utilitzaran els EPIS respectius (per exemple arnés de seguretat).
• Es coordinarà amb la resta d'activitats (sempre que sigui possible) per evitar interferències.
• Són aplicable les avaluacions de risc i normes preventives dels punts Manipulació de càrrega.
- Durant l’utilitzacio de coles i dissolvents es mantindrà en tot moment un corrent natural d’aire per romandre
la zona correctament ventilada per garantir la renovació constant d’aire , eliminant la formació d, atmosferes
tòxiques.
- Es prohibeix abandonar directament sobre el terra els tallants, tisores, ganivet o qualssevol element per
evitar i eliminar ensopegades amb material i tallades.
El tall de la fusta mitjançant serra circular s'executarà situant-se l'operari a sotavent, per evitar respirar els
productes del tall en suspensió.
• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 *lux mesurats a una altura sobre el paviment
entorn del 2 m.
• La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà amb "portalàmpades estanc amb mànec aïllant" proveït de
reixeta protectora de la bombeta.
• Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense les clavilles mascle - femella.
• Els paquets de llepis de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega.
• Es disposarà d'extintor a la zona de treball.
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra, es tancarà el seu accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals d'adreça obligatòria.
• Els llocs en fase d'escatat de fusta romandran constantment ventilats per evitar la formació d'atmosferes
nocives per pols de fusta.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Protecció acústica
• Casc de protecció.( si escau)
• Genolleres
• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Mascareta acte filtrant, en cas de ser necessari.
Proteccions col·lectives
• Zona de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux
• Zona de acopis de dissolvent, pintures, coles amb ventilació continua
• S’instal·larà extintor en les zones de acopis de productes químics
• Zona de treball senyalitzada
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FUSTERIA
Aquet apartat compren els treballs de manteniment , construcció i/o desmuntatge en els treballs de fusteria
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes a diferent nivell
 Caigudes al mateix nivell
 Exposició a atmosferes polsegoses
 Cops amb objectes i eines.
 Trepitjades amb objectes punxants
 Projecció de partícules.
 Sobre esforços.
 Contacte Electric
 Cops
 Caigudes de objectes i materials
 Talls
 Incendis

PB
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Normes bàsiques de seguretat
- Els prebastiments, bastiments, portes de pas, tapajunts , sòcols , etc. Es descarregaran en blocs perfectament
lligats i suspesos per cables dels ganxos del camió grua.
- El magatzematge de fusteria sç ubicarà en llocs definits per evitar accidents per interferències.
- En tot moment es mantindrà lliures passos o camins de d’intercomunicacio interior i exterior del edifici
- El prebastiments, bastiments, portes etc., es repartiran immediatament en la zona de treball vigilant que el
seu ( falcament) sigui correcte per evitar cops per caigudes de material
- Ordre i neteja en totes les zones de treball per evitar trepitjades amb objectes i rics d’incendi
- Abans de la utilització de qualssevol maquinaria , el operari ha de conèixer el funcionament i tindre la
formació de riscos.
El tall de la fusta mitjançant serra circular s'executarà situant-se l'operari a sotavent, per evitar respirar els
productes del tall en suspensió.
• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 *lux mesurats a una altura sobre el paviment
entorn del 2 m.
• La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà amb "portalàmpades estanc amb mànec aïllant" proveït de
reixeta protectora de la bombeta.
• Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense les clavilles mascle - femella.
• Els paquets de llepis de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega.
• Es disposarà d'extintor a la zona de treball.
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra, es tancarà el seu accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals d'adreça obligatòria.
• Els llocs en fase d'escatat de fusta romandran constantment ventilats per evitar la formació d'atmosferes
nocives per pols de fusta.
• Les lijadores a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament o connexió a terra de totes les seves parts
metàl·liques, per evitar els accidents per contacte amb l'energia elèctrica.
• Les polidores a utilitzar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l'electricitat per
evitar els contactes amb l'energia elèctrica.
• Les polidores a utilitzar estaran dotades de cèrcol de protecció anti-atrapaments per contacte amb les
escates o els raspalls.
• Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina "desendollada
de la xarxa elèctrica".
• Les serradures produïdes, serà escombrat mitjançant raspalls i eliminat immediatament de les plantes.
• Es tindran les fulles de seguretat dels productes químics utilitzats, si fos el cas, i se seguiran les pautes
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marcades en les mateixes.
• Es respectaran els sistemes de protecció col·lectives ja instal·lats en les activitats anteriors. Si per necessitats
constructives s'hagués de desmuntar, solament es farà parcialment (a la zona afectada) i el/els treballador/és
exposat/s al risc utilitzaran els EPIS respectius (per exemple arnés de seguretat).
• Es coordinarà amb la resta d'activitats (sempre que sigui possible) per evitar interferències.
• Són aplicable les avaluacions de risc i normes preventives dels punts Manipulació de càrrega.
- Durant l’utilitzacio de coles i dissolvents es mantindrà en tot moment un corrent natural d’aire per romandre
la zona correctament ventilada per garantir la renovació constant d’aire , eliminant la formació d, atmosferes
tòxiques.
- Es prohibeix abandonar directament sobre el terra els tallants, tisores, ganivet o qualssevol element per
evitar i eliminar ensopegades amb material i tallades.
El tall de la fusta mitjançant serra circular s'executarà situant-se l'operari a sotavent, per evitar respirar els
productes del tall en suspensió.
• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 *lux mesurats a una altura sobre el paviment
entorn del 2 m.
• La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà amb "portalàmpades estanc amb mànec aïllant" proveït de
reixeta protectora de la bombeta.
• Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense les clavilles mascle - femella.
• Els paquets de llepis de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega.
• Es disposarà d'extintor a la zona de treball.
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra, es tancarà el seu accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals d'adreça obligatòria.
• Els llocs en fase d'escatat de fusta romandran constantment ventilats per evitar la formació d'atmosferes
nocives per pols de fusta.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Protecció acústica
• Casc de protecció.( si escau)
• Genolleres
• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Mascara de seguretat amb filtre específic recanviable per pols de fusta ( dissolvents o coles)
Proteccions col·lectives
• Zona de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux
• Zona de treball amb senyalització “ prohibit el pas”
• Es seguiran les recomanacions per a mitjans auxiliars
• Es seguiran les recomanacions per a maquinària elèctrica
FUSTERIA METÀL·LICA – MANYERIA
Aquet apartat compren els treballs de manteniment , construcció i/o desmuntatge en els treballs de fusteria
metàl·lica – manyeria.
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes a diferent nivell
 Caigudes al mateix nivell
 Exposició a agents químics
 Cops amb objectes i eines.
 Trepitjades amb objectes
 Projecció de partícules.
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RISC
 Sobre esforços.
 Contacte Elèctric
 Cops
 Caigudes de objectes i materials
 Talls
 Incendis i explosions
 Contacte tèrmic
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Normes bàsiques de seguretat
• Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i *oxicorte en llocs propers als talls en els quals s'emprin pintures
inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi). Veure mitjans auxiliars.
• Els elements de la fusteria es manipularan mecànicament sempre que sigui possible. Aquests elements
aniran units i es manejaran guiats per *eslingas.
• Per introduir els trams necessaris, es retiraran les proteccions solament en aquells elements indispensables i
es reposaran immediatament. Utilització de sistemes *anti caigudes.
• Es revisaran les màquines eines abans de ser utilitzades comprovant el bon estat de les seves proteccions.
• En operacions on s'hagin d'instal·lar elements en l'exterior de les façanes, s'utilitzarà el *arnés *anti caigudes
subjecte a punt fix o línia de vida en cas d'absència de bastida.
• S'han de tenir en compte les proteccions de tipus col·lectiu que puguin tenir les màquines, com, resguards o
pantalles que compleixen a més de la funció d'evitar atrapaments la d'evitar que surtin projectats fragments o
partícules dels materials cap al treballador.
• Les operacions d'escatat mitjançant *lijadora elèctrica manual, en obra, s'executaran sempre sota ventilació
per corrent d'aire, per evitar les atmosferes amb pols excessiva.
• Per introduir els elements necessaris, es retiressin les proteccions necessàries, solament en aquells elements
indispensables i es reposaran immediatament.
• Es revisaran les màquines eines abans de ser utilitzades comprovant el bon estat de les seves proteccions.
• Per evitar cops i caigudes, es penjaran les fulles de les portes i finestres per dos operaris.
• S'utilitzaran escales dotades de sabates antilliscants.
• Protegir la part tallant de les màquines i eines amb resguards mòbils amb *enclavamiento, resguards
regulables.
• utilitzar resguards fixos, envolupants, si no és necessari accedir a la zona perillosa de la màquina.
• Utilitzar les màquines només per persones designades, informades del seu ús i perills.
• Mantenir les proteccions col·lectives instal·lades. Si en cas de necessitat s'haguessin de desmuntar per poder
treballar, els treballadors que es poden veure afectats pel risc (caiguda en altura) usessin els respectius *EPIs
(*arnés de seguretat ancorat a un punt fix).
• Utilitzar ulleres protectores contra la projecció de partícules.
• Utilitzar escales homologades, tipus tisora, amb *calzos antilliscants i sistema de bloqueig d'obertura. Està
prohibit treballar en la mateixa amb les dues mans ocupades.
• Mantenir el tall net i ordenat.
• Posada a terra de les masses en combinació amb interruptors diferencials de sensibilitat adequada.
• Es tindran les fulles de seguretat dels productes químics utilitzats en el tall i se seguiran les seves
instruccions.
• Emmagatzemar els productes inflamables en un magatzem habilitat per a això.
• En els talls amb el risc d'incendis estaran degudament senyalitzats i amb extintors.
• Per al transport de càrregues, utilitzar mitjans de transport o equips d'elevació auxiliars.
• Carregar o transportar pesos pegant-los al cos i en posició alçada. Màxim 25 kg per treballador.
Proteccions individuals
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Protecció acústica
• Casc de protecció.( si escau)
• Pantalla soldador
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• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Mascara auto filtrant adequada als treballs
Proteccions col·lectives
• Zona de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux
• Zona de treball amb senyalització “ prohibit el pas”
• Es seguiran les recomanacions per a mitjans auxiliars
• Es seguiran les recomanacions per a maquinària elèctrica
ENVIDRAMENTS
Aquet apartat compren els treballs de manteniment , construcció i/o desmuntatge en aquet tipus de treballs.
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes a diferent nivell
 Caigudes al mateix nivell
 Exposició a agents químics
 Cops amb objectes i eines.
 Trepitjades amb objectes
 Projecció de partícules.
 Sobre esforços.
 Contacte Elèctric
 Cops
 Caigudes de objectes i materials
 Talls
 Incendis i explosions
 Contacte tèrmic
 Soroll
 Atrapaments per parts mòbils de les maquines
 Atrapaments per bolcada de maquinaria
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Normes bàsiques de seguretat
En totes les operacions amb el risc de caiguda d'altures, sense proteccions col·lectives, s'utilitzarà arnés de
seguretat el qual estarà enganxat a un punt fix o línia de vida.
• S'evitarà la permanència de persones sota càrregues suspeses.
• S'evitaran en tant que sigui possible treballs simultanis en la mateixa vertical.
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, es tindrà de mantenir el tall net, ordenat i convenientment
il·luminat.
• Per evitar lumbàlgies, es farà de manera que el material a transportar manualment no superi els 25 Kg, en
cas d'esforços repetitius i perllongats s'utilitzarà faixa lumbar.
• Els talls es mantindran lliures de trossos de cristalls o plaques per evitar riscos de corts.
• La manipulació de les planxes de cristall es realitzarà mitjançant ventoses.
• El vidre o la placa rebut per a l'estructura de tancament corresponent, es rebrà i s'acabarà d'instal·lar
immediatament.
• Els cristalls transparents ja instal·lats se senyalitzessin adequadament.
• La instal·lació de cristall o plaques es farà des de l'interior de l'edifici, subjectat l'operari amb *arnés de
seguretat convenientment ancorat.
• Se suspendran els treballs quan plogui, neu o faci un vent superior als 50 Km/h.
• En cas de plataformes elevadores, s'haurà de garantir l'estabilitat de la mateixa i els operaris hauran d'usar
*arnés de seguretat.
• Els vidres de dimensions grans es manejaran amb ventoses
• En les operacions d'emmagatzematge, transport i col·locació dels vidres es mantindran en posició vertical,

30

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

estant el lloc d'emmagatzematge senyalitzat
• La col·locació es realitzarà des de dins de l'edifici
• El vidre presentat en la fusteria corresponent, es rebrà i acabarà d'instal·lar immediatament, per evitar riscos
d'accidents per trencaments.
• Els vidres en les plantes, s'emmagatzemaran llocs dissenyats en plànols sobre *durmientes de fusta, en
posició vertical, lleugerament inclinats.
• Es picaran els cristalls una vegada col·locats.
• Recollida immediatament de possibles cristalls trencats.
• En cas d'utilitzar plataformes elevadores s'utilitzarà els sistemes de seguretat de la pròpia màquina:
senyalització acústica en moviment tant horitzontal com a vertical; les baranes perimetrals de tancament (la
porta d'accés a la mateixa haurà de romandre sempre oberta, MAI s'haurà de bloquejar per facilitar l'accés); és
obligatori l'ús de *arnés de seguretat ancorat a punts definits pel fabricant.
• Es respectaran els sistemes de protecció col·lectives ja instal·lats en les activitats anteriors. Si per necessitats
constructives s'hagués de desmuntar, solament es farà parcialment (a la zona afectada) i el/els treballador/és
exposat/s al risc utilitzaran els *EPIS respectius (per exemple arnés de seguretat).
• Es coordinarà amb la resta d'activitats (sempre que sigui possible) per evitar interferències.
PINTURES I VERNISSOS
Aquest apartat comprèn els treballs d'execució de treballs de Pintura i vernissos
Riscos més freqüents
RISC
 Exposició a contaminants químics.
 Incendis i explosions
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes al mateix nivell
 Caigudes de objectes i materials
 Cops
 Trepitjades amb objectes
 Ambient pulvigen
 Sobreesforços
 Contactes electrics
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Normes bàsiques de seguretat
• Es tindran en compte les mesures preventives que s'inclouen en el capítol Mitjans Auxiliars, tant per a
escales portàtils com per a bastides tubulars, penjats, etc.
• En la realització de tasques en les quals es puguin projectar fragments o partícules despresos, cal utilitzar
equips de protecció individual certificats que protegeixin els ulls. Per a això, en el cas de realitzar tasques en
què es projectin partícules, sòlides o líquides, però que no impactin agressivament, s'han d'utilitzar ulleres de
seguretat del tipus muntura panoràmica.
• (L'abocament de pigments en el suport (aquós o dissolvent) es realitzarà des de la menor altura possible, en
evitació d'esquitxades i formació d'atmosferes *pulverulentas.)
• Es prohibirà fumar o menjar en les estades en què es projectin aïllants tipus poliuretà o es facin
*imprimaciones asfàltiques.
• S'advertirà al personal de la necessitat d'una profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar
qualsevol tipus d'ingesta.
• S'utilitzaran guants de protecció contra agressius químics orgànics per evitar contactes amb la pell del
treballador.
• S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de productes
d'aïllament i pintura, sempre que es tracti de pintures que no són a l'aigua.
• Abans d'iniciar els treballs, es revisaran i reposaran les proteccions de buits si les hi hagués.
• Els diferents components s'emmagatzemaran en lloc ventilat, sec i protegit.
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• Les mescles dels components es realitzaran seguint les instruccions del fabricador en lloc suficientment
airejat. S'aïllarà del pas de les persones i se senyalitzarà amb el risc d'incendis.
• Tots els recipients hauran de romandre perfectament tancats.
• El transvasament es realitzarà mitjançant bomba mecànica o manual, perfectament, si no existís en obra
aquest mitjà es realitzarà manualment de manera que les boques dels recipients estiguin el més properes
possibles.
• Haurà d'extremar-se la cura per no produir vessis. Si es produïssin es netejarà al més aviat possible. Queda
prohibit tirar-los al foc.
• Les zones on s'hi hagi aplicat productes romandran airejades i amb vista controlades almenys 48 hores.
• La il·luminació de la zona de treball i pas serà l'adequada.
• S'instal·larà un extintor de pols química en la porta d'accés al recinte on s'estigui aplicant el producte.
• La il·luminació d'aquest recinte, es realitzarà baix tub, mecanismes i portalàmpades estancs.
• Les escales manuals a utilitzar seran del tipus , amb cadena limitadora d'obertura i sabates antilliscants.
• S'evitaran els treballs de soldadura i oxicorte en proximitats dels emmagatzematges, mescla i aplicació, així
com simultaniejar aquests treballs en el mateix lloc.
• Les pintures s'emmagatzemaran en els llocs indicats per l'encarregat, on es mantindrà sempre una bona
ventilació per evitar incendis i intoxicacions.
• S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la zona de magatzematge de pintura.
• Al costat de la zona de magatzematge de pintures s'instal·larà un senyal de "perill d'incendis" i una altra de
"prohibit fumar".
• Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulons de repartiment de càrregues per evitar
les sobrecàrregues innecessàries.
• Es disposaran de les fitxes de seguretat dels productes químics i se seguirà les normes que indiquen
• Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal
tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.
• S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant. La
ventilació s'efectuarà mitjançant l'obertura de les portes i finestres.
• Es prohibeix la formació de bastides a força de bidons, piles de materials i similars, per evitar la realització de
treballs sobre superfícies insegures.
• En cas d'utilitzar plataformes elevadores s'utilitzarà els sistemes de seguretat de la pròpia màquina:
senyalització acústica en moviment tant horitzontal com a vertical; les baranes perimetrals de tancament (la
porta d'accés a la mateixa haurà de romandre sempre oberta, MAI s'haurà de bloquejar per facilitar l'accés); és
obligatori l'ús de *arnés de seguretat ancorat a punts definits pel fabricant.
Proteccions individuals
- Pantalla facial.
- Equips filtrants davant gasos i vapors.
- Equips filtrants mixtos.
- Guants contra agressions químiques.
- Roba de protecció.
- Botes seguretat
- Gafas de seguretat
- Casc de seguretat
Proteccions col·lectives
• Zona de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux
• Zona de treball amb senyalització “ prohibit el pas”
• Es seguiran les recomanacions per a mitjans auxiliars
• Es seguiran les recomanacions per a maquinària elèctrica
PRODUCTES QUÍMICS. DISSOLVENTS
Riscos més freqüents
RISC
 Exposició a contaminants químics.

PB
M

SV
M

GR
M

32

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

RISC
 Incendis.
 Caigudes a diferent nivell.
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Normes bàsiques de seguretat
- Abans d’utilitzar qualsevol producte químic s’ha de llegir detingudament la Fitxa de Dades de Seguretat
del mateix.
- S’ha de tenir en compte les indicacions existents a l’etiqueta de l’envàs del producte químic (pictograma,
frases R de risc i frases S de consells de seguretat). Si l’etiqueta està deteriorada o esborrada, s’ha de
posar una nova.
- Sempre que s’efectuïn transvasaments entre dos recipients, mantenir la informació sobre la perillositat.
- La zona de treball amb productes químics ha d’estar convenientment ventilada. En el cas de ventilació
deficient haurà de fer-se una extracció localitzada o ventilació forçada.
- Netejar immediatament els vessaments de productes que es produeixin.
- Col·locar tots els draps i/o papers impregnats de productes químics en recipients tancats; no deixar-los al
terra mai.
- Complir sempre la prohibició de no fumar i encendre foc.
- Mantenir tots els envasos de productes tancats, emmagatzemats a llocs frescos i ventilats, allunyats de
fonts de calor.
- Emmagatzemar tots els productes ordenadament, separant uns d’altres, amb per evitar mescles que
puguin produir reaccions perilloses.
- No aplicar aire a pressió a zones a les quals s’hagi aplicat productes químics.
Proteccions individuals
- Pantalla facial.
- Equips filtrants davant gasos i vapors.
- Equips filtrants mixtos.
- Guants contra agressions químiques.
- Roba de protecció.
Proteccions col·lectives
• Zona de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux
• Zona de treball amb senyalització “ prohibit el pas”
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
S’inclouen els treballs en instal·lacions electriques, electromecaniques , acometides
Es farà servir la següent maquinària: eines manuals i mitjans auxiliars.
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes d’altura.
 Caigudes al mateix nivell.
 Caiguda de materials i petits objectes d’instal·lació.
 Despreniments de càrregues o objectes.
 Cops amb objectes i eines.
 Ferides a les extremitats.
 Projecció de partícules.
 Sobre esforços.
 Electrocucions.
 Risc de contacte directe a la connexió de les màquines.
 Pols.
 Soroll.
 Vibracions.
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Normes bàsiques de seguretat
- Existeix una normativa per a tots aquests treballs que és l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs,
quedant les superfícies de trànsit lliures d’objectes (eines, material, runes), els quals poden provocar cops
i caigudes, obtenint-se d’aquesta manera un major rendiment i seguretat.
- Abans de realitzar qualsevol tipus de treball elèctric, el responsable dels mateixos informarà a tots els
integrats de l’equip de forma clara i precisa dels treballs a realitzar. Els treballs mai seran realitzats per
treballadors aïllats.
- Serà obligatori l’ús de tots els elements de protecció personal.
- Prohibició de romandre sota el radi acció de les màquines.
- Quedarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris a la mateixa vertical.
- Es comprovarà a l’inici de cada jornada l’estat dels medis auxiliars utilitzats.
- Les màquines portàtils que es facin servir tindran doble aïllament.
- Les connexions elèctriques es realitzaran sempre sense tensió.
- Per realitzar els treballs a les instal·lacions elèctriques es compliran cinc regles:
 Obrir totes les fonts de tensió.
 Un cop realitzat el tall de tensió establint les zones neutres corresponents, es bloquejaran els
aparells de tall amb el fi d’assegurar l’impossibilitat d’un tancament intempestiu.
 Comprovació de l’absència de tensió en cadascun del conductors on es treballarà tenint en
compte sempre que s’ha de considerar l’esmentat conductor en tensió.
 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió, connectant primer el cable al terra
i desprès a la línia de contacte.
 Es col·locaran les senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
- Quan es treballi en proximitat de línies en tensió es tindrà en compte la distància mínima de seguretat a la
línia elèctrica (entre 2-5 m, segons el voltatge de l’esmentada línia). Es situaran perxes de seguretat en cas
de possible invasió de la zona de seguretat per part de la maquinària a les zones d'encreuament de la línia
elèctrica amb els camins accés. (Veure “Procediment Técnic Trabajo en presencia de lineas elèctricas”).
- Es comprovarà el gàlib existent sota les línies aèries i en cas necessari es protegiran amb pòrtics limitadors
d’altura aquells que no s’hagin pogut desviar o canalitzar-se subterràniament abans de l’execució dels
treballs.
- Si fos necessari realitzar els treballs en alçada s’utilitzarien cinturons de seguretat de subjecció.
Cables d'alimentació
• Els calibres dels cables mànega són els adequats per a la càrrega que han de suportar en funció del càlcul
realitzat.
• La distribució a partir del quadre general es fa amb cable mànega anti humitat perfectament protegit;
sempre que és possible va enterrat amb senyalització superficial i taules de protecció del seu trajecte en
els llocs de pas.
• Els entroncaments provisionals i allargadores, està previst realitzar-los amb connectors especials anti
humitat, del tipus estanco per a la intempèrie.
• Els entroncaments definitius es fan mitjançant caixes d'entroncaments, admetent-se en ells una elevació
de temperatura igual a l’ admesa per als conductors, amb el que la protecció dels magnetotérmics previst
els cobreix. Les caixes d'entroncaments són de models normalitzats per a intempèrie.
• Per evitar el risc de trencament de les mànegues tendides pel sòl i el de caigudes a diferent o al mateix
nivell dels treballadors per ensopegada, està previst que sempre que és possible, els cables de l'interior de
l'obra, van penjats de punts de subjecció perfectament aïllats de l'electricitat; l'Encarregat controlarà que
no siguin simples claus, si escau, els claus es revestiran amb cinta aïllant.
Seguretat en els interruptors.
• Els interruptors estan protegits, en caixes blindades, amb curtcircuits fusibles i ajustant-se a les normes
establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. S'han previst instal·lats dins de caixes
normalitzades amb porta i tancament, amb un senyal de “PERILL ELECTRICITAT” sobre la porta.
Seguretat en el quadre elèctric:
• El quadre elèctric d'escomesa va proveït de la seva presa de terra corresponent, a través del quadre
elèctric general i d'un senyal normalitzat de “PERILL ELECTRICITAT” sobre la porta, que està proveïda de
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tancament.
• Va muntat sobre un tauler de material aïllant, dins d'una caixa que ho aïlla, muntat sobre suports o
penjats de la paret, amb porta i tancament de seguretat.
• El quadre elèctric s'acciona pujat sobre una *banqueta d'aïllament elèctric específic definit en el
projecte de la instal·lació elèctrica provisional de l'obra. La seva porta estarà dotada de enclavament.
S'instal·la a l'interior d'un receptacle tancat amb ventilació contínua per reixetes i porta amb pany. La clau
quedarà identificada mitjançant clauer específic en el quadre de claus de l'oficina de l'obra.
Seguretat en les preses de corrent:
• Les preses de corrent són blindades, proveïdes d'una clavilla per a presa de terra i sempre que és
possible, amb enclavament.
• S'empren dos colors diferents en els toma corrents per diferenciar amb claredat i seguretat el servei
elèctric a 220 v del de 380 v
Seguretat en els interruptors automàtics magnetotérmics:
• S'ha previst instal·lar tots els que el projecte d'instal·lació elèctrica provisional d'obra requereix, amb un
calibre tal, que desconnectin abans que la zona de cable que protegeixen arribi a la càrrega màxima. Amb
ells es protegeixen totes les màquines i la instal·lació d'enllumenat.
Seguretat en els interruptors diferencials.
• Totes les màquines així com la instal·lació d'enllumenat van protegides amb un interruptor diferencial de
30 dt..
• Les màquines elèctriques fixes, queden protegides, a més, en els seus quadres, mitjançant interruptors
diferencials calibrats selectius; calibrats pel que fa al del quadre general perquè es desconnectin abans
que aquell o aquells de les màquines amb fallades, i evitar així la situació de risc que implica la
desconnexió general imprevista de tota l'obra.
Seguretat en la presa de terra.
• La instal·lació del transformador, s'ha previst en el projecte dotada de la presa de terra calculada
expressament, ajustant-se als reglaments i exigències de l'empresa subministradora.
• La presa de terra de l'obra així com de la maquinària elèctrica fixa s'ha calculat en el projecte
d'instal·lació elèctrica provisional de l'obra. L'Encarregat controlarà la seva exacta instal·lació
• Per mantenir la conductivitat del terreny en el qual s'ha instal·lat cada presa de terra, està previst
mantenir-la regant-la periòdicament amb una mica d'aigua. L'Encarregat controlarà que aquesta operació
es realitzi per un treballador vestit amb guants i botes aïllants especials de l'electricitat.
• Les piques de presa de terra quedaran permanentment senyalitzades mitjançant un senyal de risc
elèctric sobre un vaig piular dret clavat en el terreny.
Seguretat durant el manteniment i reparacions.
• El Cap d'Obra, controlarà que tot l'equip elèctric es revisi periòdicament per l'electricista instal·lador de
l'obra i ordenarà els ajustos i reparacions pertinents sobre la marxa.
• L'Encarregat controlarà que les reparacions mai s'efectuïn sota corrent. Abans de realitzar una reparació
s'obriran els interruptors de sobreintensitat i els interruptors diferencials, conclosa aquesta maniobra,
s'instal·larà en el seu lloc una placa amb el text següent: “NO CONNECTAR, PERSONAL TREBALLANT A la
XARXA”.
• Per evitar els riscos elèctrics per *impericia, l'Encarregat controlarà que les noves instal·lacions,
reparacions i connexions, únicament les realitzin els electricistes autoritzats para tan treball.
Senyalització i aïllament.
• Si en l'obra hi hagués diferents voltatges, en cada presa de corrent s'indicarà el voltatge al fet que
correspongui.
• Per evitar el contacte elèctric, està previst que totes les eines a utilitzar en la instal·lació elèctrica
provisional de l'obra, tinguin mànecs aïllants contra els riscos elèctrics. L'Encarregat controlarà el
compliment d'aquesta norma
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MUNTATGE DE TRANSFORMADORS DE POTÈNCIA I QUADRES DE B.T.
Riscos més freqüents
RISC
 Atrapaments contra objectes.
 Caiguda d’objectes pesats.
 Sobre esforços.
 Caigudes de persones a diferent nivell.
 Cops amb objectes.
 Projecció de partícules.
 Contactes elèctrics.
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Normes bàsiques de seguretat
Generals
- Verificar que ningú estigui situat en la trajectòria de la càrrega.
- Revisar els ganxos, grillons, etc., comprovant si són els idonis per a la càrrega a aixecar.
- Comprovar el correcte repartiment de les càrregues als diferents ramals del cable.
- Dirigir les operacions pel Cap de l’Equip, donant clarament les instruccions que seran adients amb el R.D.
485/1997 de senyalització.
- Donar ordres de no circular ni romandre per sota de les càrregues suspeses.
- Senyalitzar la zona on es manipulin les càrregues.
- Verificar el bon estat dels següents elements:
 Cables, politges i tambors.
 Comandaments i sistemes de parada.
 Limitador de càrrega i finals de carrera.
 Frens.
 Dotar de l’adequada protecció personal per a l’ús de càrregues i vetllar per la seva utilització.
 Ajustar els treballs estrictament a les característiques de la grua (càrrega màxima, longitud de la
ploma, càrrega de la punta, contrapès). A tal fi, ha d’existir un cartell suficientment visible amb les
càrregues màximes permeses.
 La càrrega serà observada en tot moment durant la seva posta en obra, bé pel senyalista o per
l’enganxador.
OPERACIONS DE POSTA EN TENSIÓ
Es valora el risc derivat de les operacions portades a terme a línies soterrades de baixa tensió amb tensió.
Riscos més freqüents
RISC
 Contacte elèctric en A.T. i B.T.
 Arc elèctric en A.T. i B.T.
 Caigudes de persones al mateix nivell.
 Caiguda d’objectes.
 Electrocució.
 Talls.
 Càrrega física.
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Normes bàsiques de seguretat
Generals
- Coordinar amb l’empresa subministradora les feines a realitzar, definint les maniobres elèctriques
necessàries.
- Obrir amb tall visible o efectiu les possibles fonts de tensió.
- Comprovar en el punt de treball l’absència de tensió.
- Enclavar els aparells de maniobra.
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Senyalitzar la zona de treball a tots els components del grup de la situació on es troben els punts de tensió
més propers.
Dotar de l’adequada protecció personal i vetllar per la seva utilització.
Compliment de les disposicions legals existents (distàncies, encreuaments, paral·lelismes).
Protecció davant sobreintensitats: curtcircuits, fusibles i interruptors automàtics.
Protecció davant sobre intensions: auto vàlvules i parallamps.
Notificació d’anomalies a les instal·lacions que es detectin.

A la data d’inici dels treballs
- Supressió dels reenganxos automàtics, si els té, i prohibició de la posta en servei de la instal·lació, en
cas de desconnexió, sense la prèvia conformitat del Cap de Treball.
- Establiment d’una comunicació amb el lloc de treball o lloc pròxim a ell (radio, telèfon, etc.) que
permeti qualsevol maniobra d’urgència que sigui necessària.
Abans de començar a reprendre els treballs
- Exposició, per part del Cap de Treball, als operaris del procediment d’execució, assegurant-se de la
perfecta compressió del mateix.
- Es comprovarà que tots els equips i eines que siguin necessàries existeixen i es troben en perfecte
estat i es verificarà visualment l’estat de la instal·lació.
Durant la realització del treball:
- El Cap de Treball dirigirà i controlarà els treballs, essent responsable de les mesures de qualsevol
ordre que afectin a la seguretat dels mateixos.
- Si la natura o amplitud dels treballs no permeten assegurar personalment la seva vigilància, ha
d’assignar, per secundar-lo, a un o més operaris habilitats.
Al finalitzar els treballs:
- El Cap de Treball s’assegurarà de la seva correcta execució i comunicarà al Cap d’Explotació el fi dels
mateixos.
- El Cap d’Explotació prendrà les mesures necessàries per deixar la instal·lació en les condicions
normals d’explotació.
Proteccions individuals
- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.
- Banqueta.
- Catifa aïllant.
- Guants aïllants.
POSTA EN SERVEI EN ABSÈNCIA DE TENSIÓ
Es valora el risc derivat de la posta en servei d’una línia soterrada de B.T. havent-se realitzat Prèviament la
descàrrega de la línia.
Riscos més freqüents
RISC
 Contacte elèctric en A.T i B.T.
 Arc elèctric en A.T. i B.T.
 Elements candents.
 Caiguda de persones al mateix nivell.
 Caiguda d’objectes.
 Electrocució.
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Normes generals de seguretat
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Generals
- Les corresponents als treballs en proximitat a instal·lacions de mitja tensió.
- Obertura dels circuits, amb el fi de separar totes les possibles fonts de tensió que puguin alimentar el
cable en el qual s’ha de treballar.
- Enclavament, en posició d’obertura dels aparells de tall i col·locació de senyalització en el comandament
dels aparells de tall enclavats.
- Verificació de l’absència de tensió i posta a terra en curtcircuit.
- Les esmentades operacions s’efectuaran sobre cadascun dels conductors de la canalització subterrània
que travessa els límits de la zona protegida als punts de tall de la instal·lació en consignació o descàrrec, o
en punts el més propers possibles a aquests.
- Es determinaran els punts de la canalització subterrània en els què han de col·locar-se la posta a terra i
curtcircuit. Aquests punts constituiran els límits de la zona protegida.
- Es verificarà l’absència de tensió en els esmentats punts. Al efectuar aquesta verificació, la canalització
serà considerada com si tingués tensió i s’utilitzarà a aquest efecte un dispositiu apropiat. La verificació
s’efectuarà en cadascun dels conductors.
- Immediatament desprès de verificada l’absència de tensió, es procedirà a la posta a terra i curtcircuit
d’aquest punt. Aquesta operació s’efectuarà per a tots els conductors.
- Determinació de la zona protegida. La persona encarregada de la consignació o descàrrec, mencionarà
explícitament al document de consignació els límits de la zona protegida de la canalització en consignació
o descàrrec.
- Col·locació de pantalles protectores. Quan per la proximitat d’altres instal·lacions en tensió, s’interposin
pantalles aïllants apropiades.
- Comprovació de les operacions d’identificació, senyalització, posta a terra i en curtcircuit dels cables
afectats.
- Definició de la zona de treball.
- Localització i identificació del cable. Pera a la utilització de la perxa serracables o el picacables, és
obligatori la posta a terra dels esmentats elements.
- Reposició de la tensió desprès del treball.
- Desprès de l’execució del treball, i abans de donar tensió a la instal·lació, hauran d’efectuar-se les
operacions següents:
Al lloc de treball
- Si el treball ha necessitat la participació de vàries persones, el responsable del mateix les reunirà i
notificarà que es procedirà a donar tensió.
- Retirar les postes en curtcircuit, si hagués.
Al lloc de tall
- Retirar l’enclavament o bloqueig i/o senyalització.
- Tancar circuits.
Proteccions individuals
- Casc de seguretat
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat antiestatiques
- Roba de treball.
- Banqueta.
- Catifa aïllant.
- Guants aïllants.
Proteccions col·lectives
- Material de senyalització i delimitació (cinta delimitadora, senyals...)
- Detectors d’absència de tensió.
- Equips de posta a terra i en curtcircuit.
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INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I APARELLS SANITARIS
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes d’altura.
 Caigudes al mateix nivell.
 Caiguda de materials i petits objectes d’instal·lació.
 Despreniments de càrregues o objectes.
 Cops amb objectes i eines.
 Ferides a les extremitats.
 Projecció de partícules.
 Sobre esforços.
 Electrocucions.
 Risc de contacte directe a la connexió de les màquines.
 Pols.
 Soroll.
 Vibracions.
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 Normes bàsiques de seguretat
• Serà aplicable l'establert a l'apartat de Bastides modulars i Bastides de borriquetes del present PSS.
• S'abalisarà les zones d'actuació. Si hi hagués risc d'intromissió de persones alienes a l'obra es barrarà
convenientment per impedir el seu accés. S'haurà de mantenir el bon estat de la senyalització i/o clos a ho
deixa anar de tota l'actuació.
• A tot moment l'ordre i la neteja hauran de ser mantinguts en ser factors bàsics de la prevenció.
• Els residus inflamables (fustes, papers, draps, recipients de greixos, olis, etc.) es ficaran en recipients
d'escombraries metàl·lics i tapats.
• Tot passadís o via de circulació estarà lliure de qualsevol material, eina, subministrament, etc., que impedeixi
o dificulti el trànsit pel mateix.
• Realització dels treballs per personal autoritzat o qualificat, en cas necessari.
• L'apilament dels aparells sanitaris se situaran en local o habitació dotada de porta i forrellat.
• Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com a agafadors de càrrega.
• Els blocs d'aparells sanitaris flejats sobre bats, es descarregaran flejats amb l'ajuda del ganxo de la grua. La
càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos caps de guia que penjaran d'ella, per evitar els riscos de
cops i Atrapaments.
• Els blocs d'aparells sanitaris, una vegada rebuts en la planta, es transportaran directament al lloc
d'apilament, per evitar accidents per obstacles en les vies de pas intern o extern de l'obra.
• El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinat la càrrega cap a enrere, de
tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, en prevenció de cops i ensopegades amb
altres operaris.
• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles.
• Es reposaran amb baranes, de 100 cm. d'altura, els buits dels forjats per a pas de tubs que no puguin cobrirse després de conclòs l'aplomat.
• Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent
d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.
• La il·luminació dels talls de lampisteria serà d'un mínim de 100 *lux mesurats a una altura sobre el nivell del
paviment, entorn dels 2 metres.
• La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant "mecanismes estancs de seguretat" amb
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.
• Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
• Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.
• Es controlarà l'adreça de la flama durant les operacions de soldadura en prevenció d'incendis.
• Les ampolles o bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros portabotellas.
• S'evitarà soldar amb ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol.
• Les instal·lacions de lampisteria en tribunes o sortints, seran executades una vegada aixecats els petos o
baranes definitives.
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• El transport de material sanitari, s'efectuarà a coll, apartant amb cura els aparells trencats, així com els seus
fragments per al seu transport a l'abocador.
• El material sanitari es transportarà directament del seu lloc d'apilament al seu lloc d'emplaçament, procedint
al seu muntatge immediat.
• Es respectaran els sistemes de protecció col·lectives ja instal·lats en les activitats anteriors. Si per necessitats
constructives s'hagués de desmuntar, solament es farà parcialment (a la zona afectada) i el/els treballador/és
exposat/s al risc utilitzaran els *EPIS respectius (per exemple *arnés de seguretat).
• En cas d'utilitzar plataformes elevadores s'utilitzarà els sistemes de seguretat de la pròpia màquina:
senyalització acústica en moviment tant horitzontal com a vertical; les baranes perimetrals de tancament (la
porta d'accés a la mateixa haurà de romandre sempre oberta, MAI s'haurà de bloquejar per facilitar l'accés); és
obligatori l'ús de *arnés de seguretat ancorat a punts definits pel fabricant.
• Les superfícies de trànsit hauran d'estar lliures d'obstacles (eines, materials, enderrocs…).
• Estarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris en la mateixa vertical.
• Es comprovarà al començament de cada jornada l'estat dels mitjans auxiliars empleats (bastides, cinturó de
seguretat i els seus ancoratges, etc.).
• Es ventilaran adequadament els llocs on realitzen treballs amb productes químics nocius (cues, vernissos…).
Es disposaran de les fulles de seguretat dels productes químics utilitzats.
• Estaran tancats els recipients que continguin dissolvents i cues, allunyats de la calor i del foc.
• Les màquines portàtils que s'usin tindran doble aïllament.
• Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com a agafadors de càrrega.
• La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà mitjançant "mecanismes estancs de seguretat" amb
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta.
Proteccions individuals
- Casc de seguretat
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat antiestatiques
- Roba de treball.
- Banqueta.
- Guants aïllants.
Proteccions col·lectives
- Material de senyalització i delimitació (cinta delimitadora, senyals...)
- Abalisament zona de treball
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I GAS
Riscos més freqüents
RISC
 Atropellaments i col·lisions per maquines
 Incendis i explosions
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes al mateix nivell
 Caigudes de objectes i materials
 Cops
 Trepitjades amb objectes
 Ambient pulvigen
 Sobreesforços
 Contactes elèctrics
 Contactes tèrmics
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Normes bàsiques de seguretat
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• Serà Aplicable l'establert a l'apartat de Bastides modulars i Bastides de borriquetes del present PSS.
• S'abalisarà les zones d'actuació. Si hi hagués risc d'intromissió de persones alienes a l'obra es barrarà
convenientment per impedir el seu accés. S'haurà de mantenir el bon estat de la senyalització i/o clos a ho
deixa anar de tota l'actuació.
• A tot moment l'ordre i la neteja hauran de ser mantinguts en ser factors bàsics de la prevenció.
• Els residus inflamables (fustes, papers, draps, recipients de greixos, olis, etc.) es ficaran en recipients
d'escombraries metàl·lics i tapats.
• Tot passadís o via de circulació estarà lliure de qualsevol material, eina, subministrament, etc., que impedeixi
o dificulti el trànsit pel mateix.
• Realització dels treballs per personal autoritzat o qualificat, en cas necessari.
• L'apilament dels elements dels radiadors se situarà en el lloc assenyalat.
• Els blocs d'elements de calefacció, es descarregaran *flejados sobre bats *emplintadas amb ajuda del ganxo
de la grua. Els blocs d'elements de calefacció, una vegada rebuts en les plantes, es deslligaran i transportaran
directament al lloc d'ubicació.
• El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a enrere,
de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home per evitar els cops i ensopegades amb
altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a *contraluz).
• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats una vegada realitzat l’aploma’t per a la instal·lació dels
conductes verticals-columnes, per eliminar el risc de caigudes. Els operaris realitzaran el treball subjectes amb
*arnés *anti caigudes o des de plataformes de treball.
• Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors encesos al costat de materials inflamables. Les ampolles (o
bombones) de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros porta ampolles
Proteccions individuals
- Casc de seguretat
- Guants de protecció mecànica
- Gafes de protecció
- Botes de seguretat antiestàtiques
- Roba de treball.
- Banqueta.
- Guants aïllants.
Proteccions col·lectives
- Material de senyalització i delimitació (cinta delimitadora, senyals...)
- Abalisament zona de treball
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Riscos més freqüents
RISC
 Atropellaments i col·lisions per maquines
 Incendis i explosions
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes al mateix nivell
 Caigudes de objectes i materials
 Cops
 Trepitjades amb objectes
 Ambient pulvigen
 Sobreesforços
 Contactes elèctrics
 Contactes tèrmics
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Normes bàsiques de seguretat
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• Serà aplicable l'establert a l'apartat de Bastides modulars i Bastides de borriquetes del present PSS.
• S'abalisarà les zones d'actuació. Si hi hagués risc d'intromissió de persones alienes a l'obra es barrarà
convenientment per impedir el seu accés. S'haurà de mantenir el bon estat de la senyalització i/o clos a ho
deixa anar de tota l'actuació.
• A tot moment l'ordre i la neteja hauran de ser mantinguts en ser factors bàsics de la prevenció.
• Els residus inflamables (fustes, papers, draps, recipients de greixos, olis, etc.) es ficaran en recipients
d'escombraries metàl·lics i tapats.
• Tot passadís o via de circulació estarà lliure de qualsevol material, eina, subministrament, etc., que impedeixi
o dificulti el trànsit pel mateix.
• Realització dels treballs per personal autoritzat o qualificat, en cas necessari.
• Les instal·lacions de canonades per llocs de pas es protegiran per evitar caigudes.
• Els climatizadors s'hissaran amb ajuda de balancins in deformables mitjançant el ganxo de la grua. Es posaran
en el sòl sobre una superfície de taulons de repartiment. Des d'aquest punt es transportarà al lloc d'apilament
o a la cota d'ubicació. Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps que subjectaran operaris, per
evitar els riscos d’arrapaments, corts o caigudes per colla de la càrrega.
• Es prohibeix expressament guiar les càrregues pesades directament amb les mans o el cos.
• L'ascens o descens a una bancada de posició d'una determinada màquina, s'executarà mitjançant plànol
inclinat construït en funció de la càrrega a suportar i inclinació adequada (corrons de desplaçament i
"*carraca" o "*tractel" de tracció amarrat a un "punt fort" de seguretat).
• Les caixes o contenidors de les consoles es descarregaran *flejadas o lligades sobri bats o plataformes
*emplintadas, per evitar vessis de la càrrega.
• Es prohibeix utilitzar els fleixos com a agafadors de càrrega. Els blocs de xapa seran descarregats *flejados
mitjançant ganxo de la grua. Les bats seran transportades fins al magatzem d'apilament governades mitjançant
caps guiats per dos operaris. Es prohibeix dirigir-los directament amb les mans.
• L’emmagatzema’t de xapes se situarà en els llocs ressenyats per eliminar els riscos per interferències en els
llocs de pas.
Treballs de muntatge de canonades.
• El transport de trams de canonada de reduït diàmetre, a espatlla per un sol home, es realitzarà inclinant la
càrrega cap a enrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, per evitar els
cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a *contraluz).
• Les canonades pesades seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer en les
maniobres de canvis d'adreça i ubicació. Una vegada aplomades les "columnes", es reposaran les proteccions,
de tal forma que deixin passar els fils dels "ploms". Les proteccions s'aniran llevant conforme ascendeixi la
columna muntada. Si queda buit amb el risc d'ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció fins a la
conclusió del *patinillo.
• Les retallades sobrants, s'aniran retirant conformi es produeixin, a un lloc determinat, per a la seva posterior
recollida i abocament i evitar el risc de Trepitjades d'objectes.
• Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb soldadura
de plom es realitzaran sota corrent d'aire.
• El local destinat per emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, se situarà en el lloc
ressenyat i estarà dotat de ventilació constant per "corrent d'aire". Sobre la porta del magatzem de gasos
liquats s'establirà un senyal normalitzat de "perill explosió" i una altra de "prohibit fumar".
• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal·larà un extintor de pols química seca. Es prohibeix
"fer massa" (connectar la pinça), a part de les instal·lacions, per evitar contactes elèctrics. Les ampolles, (o
bombones), de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros porta ampolles. S'evitarà soldar (o
utilitzar el *oxicorte), amb les bombones (o ampolles) de gasos liquats exposats al sol.
Muntatge de conductes i reixetes.
• Els conductes de xapa es tallaran i muntaran en els llocs assenyalats per evitar els riscos per interferències.
• Les xapes metàl·liques, s'emmagatzemaran en paquets sobre *durmientes de repartiment en els llocs
assenyalats. Les xapes metàl·liques seran retirades de l'apilament per a la seva cort i formació del conducte per
un mínim de dos homes, per evitar el risc de corts o cops per desequilibri.
• Durant el tall amb cisalla les xapes romandran recolzades sobre els bancs i subjectes, per evitar els accidents
per moviments indesitjables, especialment de les fulles retallades.
• Els trams de conducte, s'evacuaran del taller de muntatge al més aviat possible per a la seva conformació en
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la seva ubicació definitiva, i evitar accidents en el taller, per saturació d'objectes.
• Els trams de conducte, es transportaran mitjançant eslingues que els abracin de "boca a boca " per l'interior
del conducte, mitjançant el ganxo de la grua, per evitar el risc de vessi de la càrrega sobre les persones. Es
prohibeix abandonar en el sòl fulles, tallants, grapadores i remachadores per evitar els accidents per
Trepitjades d'objectes.
• Els muntatges dels conductes en les cobertes se suspendran baix règim de vents forts per evitar el descontrol
de les peces i els accidents als operaris o a tercers.
• Les reixetes es muntaran des d'escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadenilla limitadora
d'obertura, per eliminar el risc de caiguda.
• Els conductes a situar en altures considerables s'instal·laran des de bastides tubulars amb plataformes de
treball d'un mínim de 60 cm. d'amplària, envoltades de baranes sòlides de 90 cm. d'altura, formades per
passamans, llistó intermedi i rodapeu
Posada a punt i proves de la instal·lació.
• Abans de l'inici de l'engegada, s'instal·laran les proteccions de les parts mòbils, per evitar el risc
d’atropaments.
• No es connectarà ni posaran en funcionament les parts mòbils d'una màquina, sense abans haver apartat
d'elles eines que s'estiguin utilitzant, per evitar el risc de projecció d'objectes o fragments.
• Es notificarà al personal la data de les proves en càrrega, per evitar els accidents per fugides o rebentades.
Durant les proves, quan hagi de tallar-se momentàniament l'energia elèctrica d'alimentació, s'instal·larà en el
quadre un rètol de precaució amb la llegenda "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A la XARXA".
• Es prohibeix expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor o assimilables sense abans
haver procedit a la desconnexió total de la xarxa elèctrica d'alimentació, per evitar els accidents per
atrapaments.
Proteccions individuals
- Casc de seguretat
- Guants de protecció mecànica
- Gafes de protecció
- Botes de seguretat antiestàtiques
- Roba de treball.
- Banqueta.
- Guants aïllants.
Proteccions col·lectives
- Material de senyalització i delimitació (cinta delimitadora, senyals...)
- Abalisament zona de treball
INSTAL·LACIÓ D’ANTENA , TV I FM
Riscos més freqüents
RISC
 Atropellaments i col·lisions per maquines
 Incendis i explosions
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes al mateix nivell
 Caigudes de objectes i materials
 Cops
 Trepitjades amb objectes
 Ambient pulvigen
 Sobreesforços
 Contactes elèctrics
 Contactes tèrmics
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Normes bàsiques de seguretat
S'abalisarà les zones d'actuació. Si hi hagués risc d'intromissió de persones alienes a l'obra es barrarà
convenientment per impedir el seu accés. S'haurà de mantenir el bon estat de la senyalització i/o clos a ho
deixa anar de tota l'actuació.
• A tot moment l'ordre i la neteja hauran de ser mantinguts en ser factors bàsics de la prevenció.
• Tot passadís o via de circulació estarà lliure de qualsevol material, eina, subministrament, etc., que impedeixi
o dificulti el trànsit pel mateix.
• Realització dels treballs per personal autoritzat o qualificat, en cas necessari.
• S'establiran "punts fixos" de seguretat o línies de vida per amarrar els cables als quals enganxar el *arnés de
seguretat, per evitar el risc de caiguda des d'altura.
• Es prohibeix abocar enderroc i retallades, directament per la façana (o pels patis). Els enderrocs es recolliran
i apilaran per al seu abocament posterior per evitar accidents per caiguda d'objectes.
• No s'iniciaran els treballs fins a haver-se conclòs el "camí segur" per transitar o romandre sobre cobertes
inclinades i evitar el risc de caiguda al buit.
• Les operacions de muntatge de components, s'efectuarà en cota zero.
• Es prohibeix la composició d'elements en altura, si això no és estrictament imprescindible amb la finalitat de
no potenciar els riscos ja existents.
• Sota condicions meteorològiques extremes, pluja, neu, gel o fort vent, se suspendran els treballs.
• Es prohibeix instal·lar parallamps i antenes, a la vista de núvols de tempesta properes.
• Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei mentre durin els treballs.
• Establir un sistema d'il·luminació provisional de les zones de pas i treball.
• Es comprovarà que estan ben col·locades les baranes, horcas, xarxes, mallazo o mènsules que es trobin en
l'obra, protegint la caiguda d'altura de les persones a la zona de treball.
• Deixar lliures les zones de pas de persones i vehicles de servei de l'obra.
• Comprovar periòdicament el perfecte estat de servei de les proteccions col·lectives posades en previsió de
caigudes de persones o objectes, a diferent nivell, en les proximitats de les zones d'apilament i de pas.
• L'apilat en altura dels diversos materials s'efectuarà en funció de l'estabilitat que ofereixi el conjunt.
• Els petits materials hauran d'apilar-se a orri en bats, cubilotes o bidons adequats, perquè no es disseminin
per l'obra.
• Es disposarà d'un extintor de pols polivalent al costat de la zona d'apilament de materials.
• Sempre que existeixin interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants al seu interior,
hauran de ser condemnats a nivell de la cota de treball, instal·lant si cal passarel·les completes i
reglamentàries per als vianants o personal d'obra.
• El personal està instruït sobre la utilització correcta dels equips individuals de protecció, necessaris per a la
realització del seu treball. En els riscos puntuals i esporàdics de caiguda d'altura, s'utilitzarà obligatòriament el
*arnés de seguretat davant la impossibilitat de disposar de l'adequada protecció col·lectiva o observar-se buits
sobre aquest tema a la integració de la seguretat en el projecte d'execució.
• Les zones de treball i circulació hauran de romandre netes, ordenades i ben il·luminades.
• Les eines i màquines estaran en perfecte estat, emprant-se les més adequades per a cada ús, sent utilitzades
per personal autoritzat o expert a criteri de l'encarregat d'obra.
• El circuit elèctric s'obrirà amb cort visible sempre que s'hagi de manipular.
• Els elements de cort s'enclavaran en posició d'obert, si és possible amb clau.
• Se senyalitzaran els treballs mitjançant rètol indicador en els elements de cort .
• Es verificarà l'absència de tensió amb un *discriminador de tensió o mesurador.
• Els treballs en tensió es realitzaran quan existeixin causes molt justificades, es realitzaran per part de
personal autoritzat i ensinistrat en els mètodes de treball a seguir, estant a tot moment present un
responsable de treballs que supervisarà la labor del grup de treball. Les eines que utilitzin i peces de protecció
personal hauran de ser homologades.
Proteccions individuals
- Casc de seguretat
- Guants de protecció mecànica
- Gafes de protecció
- Botes de seguretat antiestàtiques
- Roba de treball.
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Banqueta.
Guants aïllants.

Proteccions col·lectives
- Material de senyalització i delimitació (cinta delimitadora, senyals...)
- Abalisament zona de treball
- Xarxes o baranes en coberta
1.5.1

RISCOS PROFESSIONALS A LA MAQUINÀRIA

MAQUINÀRIA EN GENERAL
Riscos més freqüents
RISC
 Bolcada.
 Enfonsaments.
 Xocs.
 Formació d’atmosferes agressives o molestes.
 Soroll.
 Explosió i incendis.
 Atropellaments.
 Caigudes a qualsevol nivell.
 Atrapaments.
 Talls.
 Cops i projeccions.
 Contactes amb energia elèctrica.
 Els inherents al propi lloc d’ús.
 Els inherents al propi treball a executar.
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Normes o mesures preventives
- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada mitjançant
energia elèctrica, estant connectada a la xarxa.
- Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran coberts per
carcasses protectores anti-atrapaments.
- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la seva
reparació.
- Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajust i arranjament de màquines al personal no especialitzat
específicament a la màquina objecte de la reparació.
- Com a precaució addicional per a evitar la posada en servei de la màquina avariada o de funcionament
irregular, es bloquejaran els arrencadors, o en el seu cas, s’extrauran els fusibles elèctrics.
- Només el personal autoritzat amb documentació escrita especifica, serà l’encarregat de la utilització d’una
determinada màquina.
- L’elevació o descens d’una màquina o objecte, s’efectuarà lentament, hissant-los en direcció vertical. Es
prohibeixen les estrebades inclinades.
- Mantenir neta la cabina d’olis, greixos, draps, etc.
- Ajustar el seient per a què pugui arribar als controls amb facilitat.
- No aixecar en calent la tapa del radiador. Esperar a que baixi la temperatura i operar posteriorment.
- Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades.
- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’han de manipular no fumar ni fer-ho prop de foc.
- Si s’ha de tocar l’electrolit (líquid de la bateria), fer-ho protegit per guants de seguretat adequats.
- Si s’ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i extreure primer la clau de contacte.
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli. S’ha de recordar que l’oli del
sistema hidràulic pot ser inflamable.
- No alliberar els frens de la màquina en posició de parada si abans no s’han instal·lat els topalls
d’immobilització.
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Si s’ha d’encendre la màquina mitjançant la bateria d’una altre, prendre precaucions per evitar espurnes
dels cables.
Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen tots els comandaments correctament.
Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments es faran amb marxes molt lentes.
Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per evitar que minimitzin la seguretat de la
circulació.
Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina es rebin gasos
nocius.
Els ganxos dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de descens.
Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, a fi d’evitar els accidents per
falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega.
Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega per al maquinista, es supliran mitjançant operaris que
utilitzant senyals preacordades que supleixin la visió de l’esmentat treballador.
Es prohibeix romandre sota la trajectòria de càrregues suspeses.
Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i
dels ganxos.
Es prohibeix en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de gabions, batees i cubilots, etc.
Tota la maquinària de l’obra, al circular per vies obertes al públic portaran llum ambre giratòria.
No podran circular a més de 20 km/h a l’obra i de 5 km/h a prop dels vianants.
Els conductors hauran de controlar l’excés de menjar, així com evitar l’ingesta de begudes alcohòliques
abans o durant el treball.
En general, les màquines pesades d'obra (fins i tot camions) hauran disposar de la documentació
acreditant que han passat totes les revisions de la I.T.V. La maquinària lleugera, al no estar acollida a la
I.T.V., anirà acompanyada de la documentació referent a la revisió periòdica i fitxa de manteniment, que
estarà disponible a l'obra. El personal encarregat de dur la màquina (o conduir el camió) serà especialista i
estarà convenientment autoritzat per l'empresa (i per la D.G.T. si de camió o altre vehicle similar es
tractés).
Per als vehicles i màquines pertanyents a subcontractistes, es presentaran els documents i certificats que
acreditin la seva revisió per un taller qualificat, abans de començar a treballar a l'obra, amb una fitxa de
manteniment de cada màquina (on quedaran establertes les revisions periòdiques). Tindran vigent la
Pòlissa d'Assegurances amb responsabilitat civil il·limitada, el carnet de l'empresa i les assegurances
socials coberts abans de començar-se els treballs a l'obra.

Normes per als conductors de màquines automotrius.Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs,
propensos a enfonsaments. Pot bolcar i patir lesions.
- Si no es té suficient visibilitat, no donar marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalista. Després de la màquina
hi poden haver operaris i objectes que el conductor desconeix al iniciar la maniobra.
- Pujar i baixar pels llocs prevists per a això, de forma frontal i agafant-se amb ambdues mans.
- No saltar mai directament al sòl des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva integritat
física.
- Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions.
No intentar abandonar la cabina encara que el contacte amb l'energia elèctrica hagi cessat, podria sofrir
lesions. Sobretot, no permetre que ningú toqui la màquina, pot estar carregada d'electricitat. En cas
necessari, saltar de la màquina evitant tocar al mateix temps la màquina i el sòl, saltar el més allunyat
possible de la màquina.
- No fer per sí mateix maniobres en espais estrets. Demanar l'ajuda d'un senyalista.
- No permetre que ningú pugi sobre el vehicle.
- Netejar-se les sabates del fang o grava que poguessin tenir les soles abans de pujar a la cabina. Si es
rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents.
- No realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La màquina pot bolcar i en el millor
dels casos, les pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics.
- Mantenir a la vista la zona de treball. Si s’ha de mirar cap a l’altre costat, parar les maniobres.
- Respectar sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i fer que les respectin la resta del
personal.
- Abans de posar en servei la màquina, comprovar tots els dispositius de frenat.
- No permetre que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments.
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Utilitzar sempre els equips de protecció individual que siguin lliurats al arribar a l'obra.
Respectar les vies de pas i de circulació senyalitzades en l'obra per a pas de maquinària.
No realitzar pel seu compte operacions de manteniment complicades, i en cas de petites reparacions,
utilitzar guants per a evitar cremades, impermeables i ulleres de protecció si s’han de manipular líquids
(bateria, canvis d'oli, líquids refrigerant, …)
En cas d'escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa del radiador. El vapor pot
causar greus lesions.
Evitar tocar el líquid anti-corrosió; si s’ha de fer, protegir-se amb guants i ulleres anti-projeccions.
Recordar que l'oli del carter està calent quan el motor ho està. Canviar-lo únicament una vegada fred.
No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar-se; ni quan es fa combustible. Els gasos despresos són
inflamables.
No tocar l’electrolit de la bateria amb els dits. Si s’ha de fer per algun motiu, fer-ho protegit amb guants.
Si s’ha de manipular per alguna causa el sistema elèctric, desconnectar el motor i extreure la clau de
contacte totalment.
Si s’utilitza per a la neteja aire a pressió, protegir-se amb una mascareta anti-pols de filtre recambiable,
roba de treball, mandil, botes i guants de goma.
Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d'una altra, prendre precaucions per a evitar guspires
dels cables. Recordar, que els líquids de les bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot arribar a
fer explotar per espurnes.
No s'admetran màquines que no vinguin proveïdes de cabina anti-bolcada i anti-impactes de seguretat
homologades.
Les proteccions de la cabina anti-bolcada no presentaran deformacions d'haver resistit alguna bolcada o
impacte, per autoritzar el començament dels treballs.
Es revisaran periòdicament, tots els punts d'escapament del motor per a tenir la seguretat que el
maquinista no respira gasos tòxics a l'interior de la cabina.
La màquina estarà dotada d'un extintor d'incendis de pols química sec.

FRESADORA
Riscos més freqüents
RISC
 Caiguda de persones al pujar o baixa de la màquina.
 Atrapaments.
 Projecció de partícules.
 Col·lisions amb altres màquines.
 Atropellaments.
 Cremades.
 Incendi.
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Normes bàsiques de seguretat
- Només es permetrà l’ús d’aquesta màquina a persones majors de 18 anys, responsables i amb
experiència.
- No portar robes amples o joies que pugin enganxar-se als comandaments o altres parts de la màquina.
- No dipositar cap útil sobre el lloc de comandament l’operador i les escales d’accés.
- S’han d’immobilitzar adequadament tots els elements solts.
- Els graons, les baranes i la cabina de comandament de l’operador no han d’estar tacats de greixos i olis.
- Abans d’un desplaçament per carretera, assegurar-se de que la màquina té llums, banderoles de
senyalització i altres indicadors de perill.
- La màquina només s’ha de moure amb el seu propi sistema de translació.
- Les reparacions i el manteniment només han de portar-se a terme quan el sistema de translació de la
màquina s’hagi parat totalment.
- Abans de realitzar qualsevol reparació o treball de manteniment s’han de despressuritzar les mànegues i
canonades hidràuliques.
- El manteniment i les reparacions s’han d’efectuar pel personal especialitzat.
- Les persones alienes a la màquina no s’han d’apropar a ella.
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Si al estacionar la màquina es pot obstaculitzar el tràfic, s’ha de senyalitzar mitjançant barreres, senyals,
llums d’avís, etc.
No pujar ni baixar d’una màquina en moviment.
Per pujar o baixar de la màquina utilitzar les dues mans i no portar eines o altres objectes en elles.

MARTELL PNEUMÀTIC
Riscos més freqüents
RISC
 Vibracions en membres i en òrgans interns del cos.
 Soroll puntual.
 Soroll ambiental.
 Pols ambiental.
 Sobreesforços.
 Trencament de mànega sota pressió.
 Contactes amb l'energia elèctrica (línia enterrada)
 Projecció d'objectes i/o partícules en el cos o ulls.
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Normes o mesures preventives
- S'acordonarà la zona sota els talls de martells, en prevenció de danys als treballadors que poguessin entrar
a la zona de risc de caiguda d'objectes.
- Cada tall amb martell estarà treballat per dues quadrilles que s'alternaran cada hora, en prevenció de
lesions per permanència continuada rebent vibracions.
- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, seran sotmesos a
un examen mèdic mensual per a detectar possibles alteracions.
- Evitar deixar clavat el martell en el sòl, roca o paret durant un període llarg de temps.
- Desconnectar el martell del circuit de pressió en cas d'absentar-se de l'obra.
- Comprovar, abans de l'inici dels treballs, la inexistència de línies elèctriques enterrades o cables. Si cal,
consultar-ho a la Direcció facultativa de l'obra.
- No recolzar en forma de pes mort el cos sobre el martell.
- Canviar el punter quan es trobi en mal estat.
- En l'accés a un tall de martells, s'instal·laran sobre peus drets senyals d’"Obligatori l'ús de protecció
auditiva", "Obligatori l'ús d'ulleres anti-projeccions" i "Obligatori l'ús de mascaretes de respiració".
RETROEXCAVADORA MIXTA
Riscos més freqüents
RISC
 Bolcada per enfonsament del terreny.
 Cops a persones en moviment de gir
 Vibracions
 Atropellament
 Contactes amb línia elèctriques
 Desplomada del front d'excavació
 Cops
 Soroll
 Pols
 Els derivats de la realització dels treballs davant situacions adverses
 Caiguda de persones des de la màquina
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Normes o mesures de seguretat
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El conductor haurà de ser oficial, i estar en possessió de permís de conduir. A més haurà d’haver passat
Revisió Mèdica amb APTE per a manipular maquinària automotora.
Ús obligatori dels equips de protecció individual (casc de seguretat amb adhesius d'alta visibilitat, roba de
treball d'alta visibilitat, botes de seguretat, faixa anti-vibracions).
Tota maquinària ha de tenir assegurança, marcatge CE (o certificat conforme adaptació, realitzat per un
tècnic autoritzat) i certificat de revisions mecàniques al dia.
Queda totalment prohibit transportar persones fóra de la cabina de la màquina, tant en la cullera com en
llocs no adequats al transport de persones.
Està prohibit realitzar maniobres perilloses (prop d'excavacions, desmunts o terraplens, edificacions, amb
poca visibilitat, ...) sense seguir les instruccions de l'encarregat o senyalista.
Respectar al 100% els camins i vies de circulació interna de l'obra, si cal circular al costat de vianants reduir
la velocitat a 5km/h i extremar les precaucions. Recordar que la velocitat màxima a l'obra és de 30 Km/h.
No utilitzar la màquina en arracades superiors al 20 %. Les arracades pronunciades es baixaran amb
marxes curtes.
No frenar de cop i volta ni realitzar moviments bruscos amb la cullera, i quan estigui carregada, maniobrar
amb suavitat per a evitar caigudes d'objectes. Al carregar camions, no passar la cullera mai per sobre de la
cabina.
Mantingui tota la màquina neta de greix o altres materials lliscants, especialment els esglaons d'accés a la
cabina.
Realitzar el manteniment de la màquina utilitzant els EPI’s adequats; controlar nivells d'oli, pressió dels
pneumàtics, estat dels frens, i realitzar inspeccions oculars periòdicament. En cas de dubte, avisar un
operari especialitzat.
Queda prohibit l'ús d'aquesta maquinària dintre del recinte de l'obra per a tasques que no siguin
necessàries per a l’obra. La màquina ha estat estudiada per a realitzar unes tasques i el fabricant la
garanteix per a això. No està permesa en operacions diferents, com arrossegar o elevar càrregues,
Tota la maquinària mòbil d'obra estarà equipada amb senyal acústic de marxa endarrere i llum taronja
giratòria en lloc visible.
No abandonar la màquina amb el motor encès, quan es deixi la màquina, s’ha de:
1°. Procurar que el terreny on es deixi sigui ferm i pla.
2°. Baixar la cullera (Recolzant en el sòl) i posar el fre de mà.
3º Treure la clau del contacte i posar una marxa.
4°. En arracada, deixar la màquina amb marxa oposada a l'arracada i amb la direcció cap
al costat de major seguretat.
S’ha d’inspeccionar el terreny per si poguessin existir contactes amb línies elèctriques en servei (aèries o
en el sòl). En cas de ser així avisar immediatament a l'encarregat.
A la cabina hi haurà un extintor (timbrat i amb les revisions obligatòries al corrent), aigua neta, casc,
armilla d'alta visibilitat.
Respectar al 100% el codi de circulació. Està absolutament prohibit treballar i conduir sota els efectes de
l'alcohol, estupefaents o medicaments que produeixin somnolència.
Només podrà utilitzar aquesta màquina aquell operari amb una Autorització d'ús expressament emesa per
escrit pel cap d'Obra.
Es prohibeix la realització de treballs o la permanència de persones en la zona.
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per a evitar flonjalls i fangars excessius que minvin la
seguretat de la circulació.
Les cabines anti-bolcada seran exclusivament les indicades pel fabricant per a cada model de màquina.
Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per a evitar gasos en la cabina.
Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei els suports
hidràulics d'immobilització.
Es prohibeix estacionar la “retro” a menys de tres metres de la vora de barrancs, clots, etc., per a evitar el
risc de bolcada per fatiga del terreny.
Es prohibeix realitzar treballs a l'interior de les trinxeres, en la zona d'abast del braç de la retro.
S'instal·larà un senyal de perill sobre un peu dret, com a límit de la zona de seguretat de l'abast del braç de
la retro. Aquest senyal s'anirà desplaçant conforme avanci l'excavació. Es prohibeix abocar els productes
de l'excavació amb la retro a menys de 2 metres, de la vora de tall superior d'una rasa o trinxera, per a
evitar els riscos per sobrecàrrega del terreny.
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MINI CARREGADORA
Riscos més freqüents
RISC
 Bolcada per enfonsament del terreny.
 Cops a persones en moviment de gir
 Vibracions
 Atropellaments
 Contactes amb línia elèctriques
 Desplomada del front d'excavació
 Cops
 Soroll
 Pols
 Els derivats de la realització dels treballs davant situacions adverses
 Caiguda de persones des de la màquina
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Normes bàsiques de seguretat
- La cabina tindrà extintor d'incendis.
- La màquina disposarà de senyalització acústica de marxa enrere.
- La màquina disposarà de senyalització lluminosa giratòria.
- No abandonar la màquina amb motor sense parar.
- Ús obligatori dels equips de protecció individual (casc de seguretat amb adhesius d'alta visibilitat, roba de
treball d'alta visibilitat, botes de seguretat, faixa anti-vibracions).
- El personal estarà fora del radi d'acció de la màquina.
- Circular amb la cullera plegada.
- Per a pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzar els esglaons i agafadors per a tal funció.
- No pujar utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i guardafangs.
- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues mans.
- No saltar mai directament al sòl, sinó és per perill imminent per al treballador.
- No tractar de realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament.
- No es permetrà que persones no autoritzades accedeixin a la màquina.
- No treballar amb la màquina en situació d'avaria o semi avaria. Parar-la primer, després reiniciar el treball.
- Per a evitar lesions, recolzar en el sòl la cullera, parar el motor, posar el fre de mà i bloquejar la màquina; a
continuació, realitzar les operacions de servei que necessiti.
- No guardar draps amb greix ni combustible sobre la pala, poden incendiar-se.
- En cas d'escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa del radiador. El vapor pot
causar cremades greus.
- Evitar tocar líquids anti-corrosió, si cal fer-ho protegir-se amb guants i ulleres anti-projeccions.
- Recordar que l'oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-lo solament quan estigui fred.
- No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar-se.
- No fumar quan es faci combustible.
- No tocar directament l’electròlit de la bateria amb els dits. Si cal fer-ho per algun motiu, fer-ho protegit
per guants impermeables.
- Si s’ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar el motor i extreure la clau de
contacte totalment.
- Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb mascareta, roba de treball, mandil i guants de goma quan
s’utilitzi aire a pressió.
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d'oli.
- No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, si abans no s'han instal·lat els tacs
d'immobilització en les rodes.
- Si cal arrencar la màquina mitjançant la bateria d'una altra màquina, prendre precaucions per a evitar
espurnes dels cables. Recordar que els líquids de la bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot
explotar.
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Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la
màquina.
Durant l’inflada de les rodes, situar-se després de la banda de rodadura apartat del punt de connexió.
Recordar que un punxada del conducte de goma o del filtre, pot convertir al conjunt en un fuet.
Els camins de circulació interna de l'obra, es traçaran i senyalitzaran, segons el dissenyat en els plànols.
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per a evitar flonjalls i fangars excessius que minvin la
seguretat de la circulació de la maquinària.
No s'admetran en aquesta obra pales carregadores, que no tinguin la protecció de cabina anti-bolcada
instal·lada.
Les proteccions de cabina anti-bolcada per a cada model de pales seran les dissenyades expressament pel
fabricant per al seu model.
Les proteccions de la cabina anti-bolcada no presentaran deformacions d'haver resistit alguna bolcada,
per a què s'autoritzi a la pala carregadora el començament o continuació dels treballs.
Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, amb la finalitat d'assegurar que el
conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució s'extremarà en els
motors proveïts de ventilador d'aspiració per al radiador.
Les pales carregadores en aquesta obra, estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis, situat de
forma protegida per a mantenir-lo net interna i externament.
Les pales carregadores d'aquesta obra, que hagin transitar per la via pública, compliran amb les
disposicions legals necessàries per a estar autoritzades.
Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar en el sòl.
La cullera durant els transports de terres romandrà el més baixa possible per a poder desplaçar-se amb la
màxima estabilitat.
Els ascensos i descensos en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.
La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a la velocitat lenta.
Es prohibeix transportar persones en l'interior de la cullera.
Es prohibeix hissar persones per a accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.
Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les
revisions al dia Es prohibeix l'accés a les pales carregadors utilitzant la vestimenta sense cenyir.
Es prohibeix pujar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment.
Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa.
Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums, botzina de reculada i senyal
acústic de marxa enrere.
Les pales carregadores a contractar per a aquesta obra compliran tots els requisits per a què puguin
desplaçar-se per carretera, complint amb el Codi de Circulació.
Es prohibeix arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació de la pala.
Es prohibeix expressament, dormir o romandre a l'ombra projectada per les pales carregadores en repòs.

ESCOMBRADORA
Riscos més freqüents
RISC
 Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina.
 Atrapaments.
 Projecció de partícules.
 Col·lisions amb altres màquines.
 Atropellaments i envestides.
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Normes bàsiques de seguretat
- No treballar en pendents excessives.
- Utilitzar graons anti-lliscants, passamans i esglaons per pujar i baixar de l’escombradora.
- Mantenir nets els graons anti-lliscants.
- Quan estigui en funcionament, la distància mínima de seguretat és de 3 metres al voltant de la màquina.
- No abandonar mai el lloc de conducció amb el motor en marxa.
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Precaució al connectar i desconnectar els endolls ràpids. El líquid hidràulic, els tubs, racords i endolls
ràpids poden escalfar-se al funcionar la màquina.

CAMIÓ BASCULANT
Riscos més freqüents
RISC
 Atropellaments.
 Xocs amb altres vehicles.
 Bolcada del camió.
 Bolcada per desplaçament de la càrrega.
 Caigudes al pujar o baixar de la caixa.
 Atrapaments.
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Normes o mesures preventives
- La caixa serà baixada immediatament després d’efectuada la descàrrega i abans d’emprendre la marxa.
- Respectarà totes les normes del Codi de la Circulació.
- Respectarà en tot moment la senyalització de l’obra.
- La velocitat de circulació estarà acord amb la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions del
terreny.
DÚMPER
Riscos més freqüents
RISC
 Bolcada de la màquina durant l’abocament.
 Bolcada de la màquina en trànsit.
 Atropellament de persones.
 Xoc per falta de visibilitat.
 Caigudes de persones transportades.
 Els derivats de la vibració constant durant la conducció.
 Pols ambiental.
 Cops amb la maneta de posada en marxa
 Vibracions.
 Sorolls.
 Els derivats de respirar monòxid de carboni.
 Caigudes del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa de retrocés.
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Normes o mesures preventives
- Es col·locaran senyals de localització.
- El personal encarregat de la conducció serà especialista en l’ús d'aquest vehicle.
- Es lliurarà al personal encarregat de l’ús del dúmper la següent normativa preventiva. El “rebut” es
facilitarà a la Direcció facultativa d'Obra.
Normes de seguretat per a l’ús del dúmper
- Consideri que aquest vehicle no és un automòbil si no una màquina, tracti'l com a tal i evitarà accidents.
- Abans de començar a treballar asseguri’s que la pressió dels pneumàtics és la recomanada pel fabricant.
Consideri que aquesta circumstància és fonamental.
- Abans de començar a treballar, comprovi el bon estat dels frens, evitarà accidents.
- Quan posi el motor en marxa subjecti amb força la manovella i eviti deixar-la anar. Els cops per aquesta
solen ser molt dolorosos i produeixen lesions serioses.
- No posi el vehicle en marxa sense abans assegurar-se que té el fre de mà en posició de frenat, evitarà
accidents per moviments incontrolats.
- No carregui el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell gravat. Evitarà accidents.
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No transporti persones en el seu dúmper, és summament arriscat per a ells i per a vostè, i està totalment
prohibit en aquesta obra.
Assegurar-se sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. Evitarà accidents. Els dúmpers s’han de
conduir mirant endavant, eviti que la càrrega li faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de la
màquina. No és segur i es poden produir accidents.
Eviti descarregar a la vora de talls de terreny si abans aquests no estan senyalitzats.
Respecti els senyals de circulació interna.
Si ha de remuntar pendents amb el dúmper carregat, és més segur per a vostè fer-ho marxa enrere, en cas
contrari pot bolcar.
Es prohibeix expressament en aquesta obra, conduir els dúmpers a velocitats superiors a 20 Km. per hora.
Els conductors de dúmpers d'aquesta obra estaran en possessió del carnet de classe B, per a poder ser
autoritzats a la seva conducció.

EQUIPS DE BOMBAMENT
Riscos més freqüents
RISC
 Contactes elèctrics directes.
 Lesions, cops o talls per objectes o eines.
 Sobre esforços.
 Incendis i explosions.
 Projecció de partícules.
 Atrapaments.
 Despreniments de terres.
 Cremades.
 Soroll.
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Normes o mesures preventives
- Comprovar l’estat dels cables i endolls.
- Les bombes han de portar doble aïllament elèctric, així com carcasses protectores.
- Les operacions de manteniment es realitzaran per personal especialitzat.
- Els botons dels comandaments elèctrics, seran d’accionament estanc.
- Mai es faran operacions de manteniment amb el motor engegat.
En bombes submergibles
- Per evitar els sobre esforços, quan la bomba superi els 20 kg la col·locaran entre dos operaris, o
mitjançant un camió grua.
- Per evitar contactes elèctrics:
- Connecti la bomba a un quadre elèctric amb les proteccions normalitzades
- Desconnecti el corrent abans de fer qualsevol revisió o reparació
- No tregui mai la bomba tibant del cable
- Si observa qualsevol defecte (a cables o endolls), no connecti la bomba
La bomba no s’ha d’utilitzar en ambients amb risc d’incendi o explosions, ni per bombejar líquids
inflamables.
- La bomba serà utilitzada per personal qualificat.
- No deixar la bomba soterrada entre sorra o argiles. I no deixar la bomba funcionant fora de l’aigua.
En bombes centrífugues de superfície
- Desconnecti el corrent elèctric quan la bomba presenti símptomes de fregaments o escalfament.
- El lloc d’emplaçament es situarà el més a prop possible del nivell del líquid, per evitar canonades
d’aspiració massa llargues.
- La connexió elèctrica es farà mitjançant un quadre normalitzat, amb diferencial i pressa de terra.
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La canonada d’aspiració ha d’estar sempre dins el líquid a transportar, per evitar la formació de bosses
d’aire. L’alçada d’aquesta canonada no ha de sobrepassar els 4 metres per al correcte funcionament de la
bomba.
La canonada d’impulsió ha d’estar subjecta, per evitar el seu desplaçament.

En equips per rebaixar el nivell freàtic
- Serà utilitzat per personal especialitzat, i format en la matèria.
- L’equip ha de connectar-se sempre a un quadre elèctric normalitzat, amb diferencial i pressa de terra.
- En màquines amb motor diesel comprovi els nivells de combustible, lubricants, circuit de refrigeració i
filtre d’admissió del motor.
- Abans de la seva instal·lació verifiqui l’estat de les llances de drenatge, conductes d’aspiració flexibles de
connexió i vàlvules.
- Abans d’efectuar el flectit de les llances, comprovi les connexions amb la bomba; al utilitzar aigua a
pressió per aquest treball, el desacoblament d’una connexió pot ser perillós.
- Si abans del flectit de les llances s’han de fer perforacions amb màquines auxiliars, no es pot estar en el
radi d’acció de les màquines.
- S’han de subjectar fortament els tubs.
- L’extracció de les llances ha de fer-se per mitjans mecànics. Per tant han d’estar fora del radi d’acció de les
grues o de les màquines.
- S’han d’extremar les precaucions en la manipulació de les llances, per no colpejar a altres operaris.
- S’han de seguir les normes de moviments de terres, rases i senyalització.
- S’ha d’utilitzar l’equip de protecció personal adequat.
- Les operacions de manteniment o reparació s’han de fer amb el motor aturat.
- No es poden treure les reixes de protecció d’elements mòbils.
GRUP ELECTRÒGEN
Riscos més freqüents
RISC
 Atrapaments per òrgans mòbils.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Els derivats d’emanacions de gasos tòxics per l’escapament del motor.
 Incendis.
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Normes o mesures preventives
Que necessitin presa a terra
- S’instal·larà de forma que resulti inaccessible per a persones no especialitzades ni autoritzades per la seva
utilització.
- La seva ubicació estarà perfectament ventilada per evitar la formació d’atmosferes tòxiques o explosives.
- El neutre del grup estarà posat a terra al seu origen, al igual que la massa del grup, que també estarà
connectada a terra. Les preses de terra han de ser elèctricament diferents.
- El grup alimentarà a un quadre general que, a més dels aparells d’ús i protecció de tota la instal·lació,
disposarà de :
- Sistema per presa a terra general de las masses dels receptors elèctrics que s’usen, totalment
independent elèctricament de les preses a terra del grup.
- Sistema de protecció diferencial acord amb la resistència elèctrica de la posta a terra, sent la
sensibilitat no superior a 300 mA.
- A la posta a terra del quadre general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica de la
instal·lació.
- Tots els instruments de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús.
- Les operacions de manteniment seran les recomanades pel fabricant.
- Tota reparació haurà de fer-se amb la màquina aturada i únicament per personal especialitzat.
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Que no necessitin posta a terra:
- La tensió nominal de l’alternador no serà superior a 220 V.
- L’alternador del grup electrògen serà de la classe II (doble aïllament), i el seu grau de protecció serà com a
mínim de I P 54.
- S’instal·larà de forma que resulti inaccessible per a persones no especialitzades ni autoritzades per a la
seva utilització.
- La seva ubicació estarà perfectament ventilada per evitar la formació d’atmosferes tòxiques o explosives.
COMPRESSOR
Riscos més freqüents
RISC
 Bolcades.
 Atrapaments de persones durant les operacions de manteniment.
 Caiguda de terraplens.
 Soroll.
 Trencament de la mànega de pressió.
 Els derivats d’emanació de gasos tòxics per escapament del motor.
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Normes bàsiques de seguretat
- L’arrossegament directe per la ubicació del compressor pels operaris es realitzarà a una distància mai
inferior a 2 m. de la vora de coronació de talls i talussos, en prevenció del risc de despreniment del cap del
talús per sobrecàrrega.
- Quedarà estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal, amb les rodes subjectes
mitjançant tacs anti-lliscament. Si la llança d’arrossegament no té roda de pivot d’anivellació, s’haurà
d’adaptar mitjançant un suplement ferm i segur.
- Si s’usa en un local tancat es disposarà d’una ventilació adequada.
- Les tapes de protecció hauran de mantenir-se tancades quan estigui en funcionament. Si per a la seva
refrigeració es considera necessari obrir les tapes, s’haurà de disposar d’una tela metàl·lica tupida que faci
les funcions protectores davant d’atrapaments.
- Totes les operacions de manteniment i de repostatge es realitzaran amb el motor aturat.
- La zona d’ubicació restarà senyalitzada en un radi de 4 m, i s’instal·laran senyals de “Obligatori l’ús de
protectors auditius “.
- S’ubicaran a una distància mínima de 15 m del tall dels martells per a evitar la superposició de soroll.
- Las mànegues estaran en perfectes condicions d’ús.
CAMIÓ FORMIGONERA
Riscos més freqüents
RISC
 Atropellaments.
 Bolcades.
 Col·lisions amb altre maquinària.
 Caigudes a l’interior de rases.
 Caigudes de del camió.
 Cops per l’ús de la canaleta.
 Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions
d’abocament o de neteja.
 Cops pel cubilot del formigó.
 Atrapaments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les
canaletes.
 Els derivats del contacte amb formigó.

PB
B
B
B
B
B
M

SV
A
A
B
B
M
M

GR
M
M
MB
MB
B
M

B
M

B
M

MB
M

M
M

M
B

M
B

55

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

RISC
 Sobre esforços.
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Normes o mesures preventives
- Les rampes d'accés als talls no superaran un pendent del 20 %, en prevenció d’embussos o bolcada dels
camions formigonera.
- La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les operacions d'abocament, seran
dirigides per un senyalista, en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes.
- Les operacions d'abocament al llarg de talls en el terreny s'efectuaran sense que les rodes dels camions
formigonera sobrepassin la línia blanca de seguretat, traçada a 2 m. de la vora.
CAMIÓ GRUA
Riscos més freqüents
RISC
 Bolcada del camió.
 Atrapaments.
 Caigudes al pujar o baixa de la zona de comandaments.
 Atropellaments.
 Caiguda de la càrrega.
 Cops per la càrrega a paraments.
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Normes o mesures preventives
- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques immobilitzadores a les quatre rodes i es
desplegaran els gats estabilitzadors
- El conductor del camió haurà de tenir el certificat de capacitació, així com l’autorització d’ús.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega hauran de ser dirigides per un especialista en prevenció de riscos
per maniobres incorrectes.
- Complir amb les limitacions per les càrregues màximes..
- El ganxo estarà dotat de pestell de seguretat en perfecte estat d’ús.
- El cubilot de formigonat tancarà hermèticament per evitar caigudes de material.
- Elevació correcte de les càrregues mitjançant eslingues simètriques.
- Prohibit fer elevació de càrregues de forma assossegada.
- Disposició de cartells amb les càrregues permeses.
- Manteniment periòdic de tots els elements.
- El gruista ha de tenir en tot moment a la vista la càrrega suspesa, en cas contrari serà necessària la figura
d’un senyalista.
- Es prohibeix realitzar operacions d’hissat de càrregues o transitar a distàncies inferiors a 2 m del tall del
terreny o situació similar, en previsió de possibles bolcades.
- Normes de seguretat per als operaris:
- S’ha de pujar i baixar pels llocs previstos
- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica ha de demanar auxili amb la botzina i esperar
instruccions. No ha d’abandonar la cabina malgrat el contacte hagi cessat; ningú ha de tocar el
camió.
- No ha de permetre que ningú pugi sobre la càrrega ni del ganxo.
- Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament; s’haurà de posar en
posició de viatge.
- Mai s’ha de sobrepassar la càrrega màxima autoritzada, ja que els sobre esforços poden
malmetre la grua.
No abandonarà el seu lloc sense accionar
- fre de rotació.
- fre de tracció.
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cadell de seguretat del tambor de la ploma (mai s’accionarà aquest element de
seguretat amb càrregues suspeses).
desembragar el motor.
totes les palanques en punt mort.

Estan prohibides les següents operacions
- Transitar per la zona de hissat o descens de càrregues.
- Realitzar operacions de manteniment o reparació sense desconnexió de la xarxa
elèctrica.
- Superar el pes màxim autoritzat.
- Abandonar el lloc de treball deixant càrregues en suspensió (ni un sol instant).
Mantenir les distàncies de seguretat amb línies aèries i amb d’altres serveis afectats.

EQUIPS D’OXITALL
Riscos més freqüents
RISC
 Cremades.
 Cops.
 Explosions.
 Incendis.
 Atrapaments per caiguda d’ampolles.
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Normes bàsiques de seguretat
- Les ampolles no han d’estar exposades al sol, ni a prop d’un focus de calor, degut a l’augment de pressió
interior que patiran.
- Sempre que s’hagi d’aixecar ampolles per mitjà de la grua, s’utilitzarà un canastrell adequat o un mètode
per amarrar suficientment segur.
- Les ampolles d’acetilè no s’han de fer servir tombades, ja que hi hauria fugues de la cetona on va dissolt
l’acetilè.
- No realitzar operacions de tall o soldadura prop de llocs on s’estigui pintant. Els productes utilitzats per
dissoldre la pintura són habitualment inflamables.
- Les claus de les ampolles han d’estar sempre posades per procedir ràpidament al seu tancament en cas
d’emergència.
- No deixar mai el bufador encès penjat de les ampolles, ja que l’incendi o la explosió serien immediates.
- Comprovar l’estat de les vàlvules anti-retrocès i apaga-flames i la seva ubicació a l’equip.
- Serà obligatori l’ús de proteccions individuals, especialment: ulleres d’oxitall, manil, guants, maneguets i
polaines.
- Al efectuar talls, preveure sempre la caiguda del tros tallat, per evitar lesions pròpies i alienes.
- Prendre precaucions al tallar materials amb recobriments, sobretot a locals tancats, pel despreniment de
fums tòxics.
- La primera operació a realitzar en cas d’incendi de les mànegues serà tancar les ampolles. S’ha de tenir en
compte que aquesta operació no és perillosa, ja que el risc d’explosió no existeix quan l’ampolla no ha
arribat a escalfar-se.
- No engreixar mai cap part de l’equip, ja que en presència d’oxigen els lubricants es fan explosius.
- Les ampolles de pressió dels equips de tall i soldadura estaran sempre de peu i fixades de forma segura de
manera que s’impedeixi la seva caiguda.
EQUIPS DE SOLDADURA ELÈCTRICA I AUTÒGENA
Riscos més freqüents
RISC
 Cremades.
 Afeccions oculars.
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RISC
 Incendis.
 Electrocucions.
 Caigudes d’altura.
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Normes bàsiques de seguretat
Soldadura elèctrica
- Es separaran les zones de treball, sobretot a interiors.
- En cas d’incendi, no es llençarà aigua, per risc d’electrocució, utilitzar extintors de CO 2.
- Els quadres elèctrics estaran tancats i amb les seves proteccions posades.
- No es realitzaran treballs amb presència d’aigua, exteriors amb pluja o neu, interiors amb zones amb
bassals.
- Periòdicament s’inspeccionaran els cables, pinces, grup, etc.
- Es comprovarà la posta a terra de l’equip abans de l’inici dels treballs.
- S’utilitzaran les següents proteccions personals: màscara de soldador, guants, davantal, polaines, etc. i als
treballs en altura cinturons contra caigudes. A llocs fixes, s’utilitzaran pantalles per evitar que les
radiacions afectin a altres operaris.
- S’evitarà el contacte dels cables amb les espurnes que es produeixen i la pinça electrode haurà de ser un
model completament protegit.
- El cable de massa haurà de ser de longitud suficient per poder realitzar la soldadura “sense connexions” a
base de rodons, xapes, etc.
Soldadura autògena
- Les claus de les ampolles hauran d’estar sempre posades per procedir ràpidament al seu tancament en cas
d’emergència.
- No deixar mai el bufador encès penjat de les ampolles, ja que el risc d’explosió és gran.
- Periòdicament es comprovarà l’estat de l’equip, corregint d’immediat qualsevol fuga que s’apreciï. Per a la
seva detecció mai s’utilitzarà una flama.
- Als llocs tancats s’hauran d’adoptar precaucions (ventiladors, etc.) durant les operacions amb elements
que pressentir recobriments (vernissos, pintures, etc.) donat que poden provocar gasos tòxics.
- Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció personal.
VIBRADOR
Riscos més freqüents
RISC
 Descarregues elèctriques.
 Caigudes d’altura.
 Esquitxades de formigó.
 Vibracions.
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Normes bàsiques de seguretat
- Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció individual: roba de treball, botes, guants, ulleres antiimpactes , protectors auditius de casc i cinturons antivibratoris.
- Realitzar les operacions de vibrat en posició estable.
- La mànega d’alimentació des del quadre elèctric restarà protegida en el cas de zones de pas.

VENTOSA SUSTENTACIÓ VIDRES
Riscos més freqüents
RISC
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RISC
 Atrapament per maquinaria
 Caigudes de personal al mateix nivell
 Caigudes de personal a diferent nivell
 Contactes electrics
 Trepitjades amb objectes
 Soroll
 Vibracions
 Cops
 Talls
 Caiguda de objectes i materiales
 Incendis i explosions
 Projeccions
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Normes bàsiques de seguretat
• Obligatori marcat CE de maquinària.
• Les màquines a utilitzar estaran inspeccionades diàriament, controlant el bon funcionament.
• Aquests equips només seran utilitzats per personal autoritzat i instruït, amb una formació específica i
adequada.
• Es disposarà dels manuals d'ús de les màquines i els operaris estaran informats sobre el seu contingut.
• Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic.
• No posi en funcionament la màquina si presenta anomalies que puguin afectar a la seguretat de les
persones.
• Mantingui nets els rètols de seguretat instal·lats en la màquina i reemplaci els que faltin.
• El manteniment, revisions i reparacions generals només seran efectuats per personal autoritzat.
• Respecti a tot moment la senyalització de l'obra.
• No es manipularan els dispositius de seguretat en cap concepte.
• Usi roba de treball ajustada. No porti anells, braçalets, cadenes, etc.
• El personal dedicat a l'ús de la ventosa, serà coneixedor de les normes i instruccions donades pel fabricant.
Especialment de la càrrega màxima admissible.
• Abans de la seva primera utilització, el responsable a peu d'obra efectuarà un rigorós reconeixement de
cadascun dels elements que ho componen.
• Es realitzarà una prova de correcte funcionament diàriament a l'inici de la jornada.
• S'asseguraran que disposa d'espai suficient per treballar abans d'iniciar les operacions d'hissat.
• Es comprovarà que els interruptors elèctrics són estancs i estan correctament connectats, per evitar
accidents elèctrics.
• Delimitar la zona de treball operant abans de formalitzar qualsevol maniobra.
• Mantenir la tapa del quadre de comandaments tancada i no manipular en el seu interior. Solament podrà ser
manipulada per personal autoritzat.
• S'efectuaran revisions periòdiques.
• Es desconnectarà l'interruptor de l'aparell en situacions perilloses.
• Al final de la jornada es protegiran tots els elements que conformen la ventosa a fi que no sofreixin cap tipus
de deterioració per les inclemències del temps o maltractaments per part de personal aliè.
• Mai s'utilitzaran aquestes ventoses per tirar o arrossegar càrregues de forma obliqua, ja que poden produir
sobrecàrrega i un treball inadequat per al guia cable i altres mecanismes.
TALADRO PORTÀTIL
Riscos més freqüents
RISC
 Atrapaments per parts movils
 Soroll
 Incendis
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RISC
 Vibracions
 Caigudes de personal al mateix nivell
 Trepitjades sobre objectes
 Cops
 Contacte elèctric
 Talls
 Projeccions
 Contacte Tèrmic
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Normes bàsiques de seguretat
• Obligatori marcat CE de maquinària.
• Aquests equips només seran utilitzats per personal autoritzat i instruït, amb una formació específica i
adequada.
• Cada equip ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el qual s'indiqui,
entre altres coses: la instal·lació, la posada en servei, la utilització, manteniment i revisions programades, etc.
• Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic i elèctric.
• Mantenir nets els rètols de seguretat instal·lats en la màquina i reemplaci els que faltin.
• No inutilitzar resguards i proteccions.
• No emprar eines que precisin conductor de protecció en instal·lacions sense *pat.
• Els treballs amb aquestes eines es realitzaran sempre en posició estable.
• Totes les eines elèctriques estaran dotades de doble aïllament de seguretat.
• El personal que utilitzi aquestes eines ha de conèixer les instruccions d'ús.
• Les eines seran revisades periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de conservació del
fabricador.
• Estaran apilades en el magatzem d'obra, portant-les al mateix una vegada finalitzat el treball, col·locant les
eines més pesades en les baldes més properes al sòl.
• La desconnexió de les eines no es farà amb una estirada brusca.
• No s'usarà una eina elèctrica sense endoll homologat.
• No treballar sobre zones amb aigua.
• Es rebutjaran tots aquells cables que presentin defectes en la seva camisa aïllant i es rebutjaran aquelles
situacions en què s'usin els cables pelats connectats directament a les preses de corrent, sinó que es
connectaran amb la seva corresponent clavilla normalitzada.
• Se substituiran immediatament aquelles broques que present una deterioració visible, que pugui produir el
trencament de la mateixa i les seves posteriors conseqüències.
• Per a qualsevol manipulació en la perforadora, com a canvis de broca, es desconnectarà de la xarxa elèctrica.
• Aquestes perforadores, estaran protegides contra contactes elèctrics indirectes, mitjançant doble aïllament.
• Es mantindrà el lloc de treball lliure d'enderrocs o materials de deixalla, establint un pla d'ordre i neteja.
• S'identificaran, en la mesura del possible, prèviament a la realització de trepants, els traçats de les
conduccions.
• Es dotarà als treballadors dels equips de protecció individual adequats per a aquest treball, tals com, ulleres
per a projecció de partícules, protectors auditius, etc…
EQUIPS DE BOMBEIG
Riscos més freqüents
RISC
 Caiguda de objectes
 Atrapaments per parts mòbils
 Soroll
 Incendis i explosions
 Caigudes de personal al mateix nivell
 Cops
 Talls
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RISC
 Contactes elèctrics
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Normes bàsiques de seguretat
• Obligatori marcat CE de maquinària.
• Aquests equips només seran utilitzats per personal autoritzat i instruït, amb una formació específica i
adequada.
• Cada màquina ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el qual s'indiqui,
entre altres coses: la instal·lació, la posada en servei, la utilització, manteniment i revisions programades, etc.
• Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic.
• Mantenir nets els rètols de seguretat instal·lats en la màquina i reemplaci els que faltin.
• El manteniment, revisions i reparacions generals només seran efectuats per personal autoritzat.
• Respectar a tot moment la senyalització de l'obra.
• No es manipularan els dispositius de seguretat en cap concepte.
• Només ha de ser usat per a la fi al que ha estat destinat i sempre per personal autoritzat i format en el
maneig d'aquest tipus de màquina.
• Queda totalment prohibit realitzar ajustos i modificacions, per si mateix, de la maquinària.
• A tot moment se seguiran les instruccions del fabricador.
• Comprovar l'estat dels cables i endolls.
• Les bombes han de portar doble aïllament elèctric, així com carcasses protectores.
• Les operacions de manteniment es realitzaran per personal especialitzat.
• Els botons dels comandaments elèctrics, seran d'accionament estanco.
• Mai es faran operacions de manteniment amb el motor lloc.
En bombes submergibles
• Per evitar els sobre esforços, quan la bomba superi els 25 kg la col·loquessin entre dos operaris, o mitjançant
un camió grua.
• Per evitar contactes elèctrics:
o Connecti la bomba a un quadre elèctric amb les proteccions normalitzades
o Desconnecti el corrent abans de fer qualsevol revisió o reparació
o No servei mai la bomba tirant del cable
o Si observa qualsevol defecte (en cables o endolls), no connecti la bomba
• La bomba no ha d'utilitzar-se en ambients amb el risc d'incendi o explosions, ni per bombar líquids
inflamables.
• La bomba serà utilitzada per personal qualificat.
• No deixar la bomba soterrada entre sorra o argiles. I no deixar la bomba funcionant fos de l'aigua.
En bombes centrífugues de superfície
• Desconnecti el corrent elèctric quan la bomba present símptomes de fregaments, o escalfament.
• El lloc d'emplaçament se situarà el més a prop possible del nivell del líquid, per evitar canonades d'aspiració
massa llargues.
• La connexió elèctrica es farà mitjançant un quadre normalitzat, amb diferencial i presa de terra.
• La canonada d'aspiració ha d'estar sempre dins del líquid a transportar, per evitar la formació de borses
d'aire.
• L'altura d'aquesta canonada no ha de sobrepassar els 4 metres, per un correcte funcionament de la bomba.
• La canonada d'impulsió ha d'estar subjecta, per evitar el seu desplaçament.
En equips per rebaixar el nivell freàtic
• Serà utilitzat per personal especialitzat, i format en la matèria.
• L'equip ha de connectar-se sempre a un quadre elèctric normalitzat, amb diferencial i presa de terra.
• En màquines amb motor dièsel comprovar els nivells de combustible, lubrificants, circuit de refrigeració i
filtre d'admissió del motor.
• Abans de la seva instal·lació verificar l'estat de les llances de drenatge, conductes d'aspiració flexibles de
connexió i vàlvules.
• Abans d'efectuar el clavat de les llances, comprovi les connexions amb la bomba; en utilitzar aigua a pressió
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per aquest treball, el desacoblament d'una connexió pot ser perillós.
• Si abans del clavat de les llances s'han de fer perforacions amb màquines auxiliars, no es pot estar dins del
radi d'acció de les màquines.
• S'han de subjectar fortament els tubs.
• L'extracció de les llances ha de fer-se per mitjans mecànics. Per tant han d'estar fos del radi d'acció de les
grues o de les màquines.
• S'han d'extremar les precaucions en la manipulació de les llances, per no copejar a altres operaris.
• S'han de seguir les normes de moviments de terres, rases i senyalització.
• S'ha d'utilitzar l'equip de protecció personal adequat.
• Les operacions de manteniment o reparació s'han de fer amb el motor aturat.
• No es poden treure les reixes de protecció d'elements mòbils.
GRUA AMB CESTA PORTA PERSONES
Aquest apartat comprèn els treballs d'ocupació de
Existeixen 2 tipus fonamentals de cistelles porta persones:

cistella porta persones mitjançant grua.

- Cistelles fixes acoblables a braç de grua o camió grua.

- Cistelles suspeses de grua autopropulsada.

L'ocupació de les cistelles està indicat per a treballs en altura esporàdics i de curta durada i quan no sigui
possible la utilització de plataformes aèries porta persones; cal tenir en compte que les plataformes
elevadores porta persones no són sempre útils per a cert tipus de treballs, hagut de principalment a problemes
d'excessiva altura o de difícil estabilitat de la plataforma sobre el sòl, per la qual cosa és inevitable haver de
recórrer
a
les
cistelles.
Els operaris que utilitzin aquest equip disposaran per escrit d'una autorització de treball especial i hauran rebut
formació
i
informació
específica
sobre
aquesta
tasca.
La cistella suspesa és un element portante de les persones usuàries formada per un xassís metàl·lic de
construcció robusta i resistent, tancat en el seu entorn. Construïda amb estructura de tubs d'acer i revestida
amb xapa de material lleuger. Les característiques de fabricació de la cistella seran les definides en el projecte
constructiu d'aquest equip, facilitat pel fabricant per incloure en l'expedient tècnic de l'equip. Aquest projecte
ha de ser redactat conforme els requisits de la norma UNEIX En 14502 Aparells per a elevació de persones –
Cistelles suspeses.
Riscos més freqüents
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RISC
 Caiguda de objectes
 Atrapaments per parts mòbils
 Soroll
 Incendis i explosions
 Caigudes de personal al mateix nivell
 Cops
 Talls
 Contactes elèctrics

PB
M
B
M
B
M
B
B
B
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M
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B
M
M
M
A
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M
M
M
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B
M
B
M

Normes bàsiques de seguretat
• Serà aplicable l'apartat de Manipulació de Materials i Càrregues del present *PSS.
• Serà aplicable l'apartat de Grua del present *PSS.
• Obligatori marcat CE de cistella en el cas d'equips acoblables a grua.
• Aquests equips només seran utilitzats per personal autoritzat i instruït, amb una formació específica i
adequada.
• Es prohibeix treballar o romandre dins el radi d'acció de la maquinària.
• Cada màquina ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el qual s'indiqui,
entre altres coses: la instal·lació, la posada en servei, la utilització, manteniment i revisions programades, etc.
• Prohibició de permanència del personal en la trajectòria de cistelles en manipulació.
• Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic.
• Mantingui nets els rètols de seguretat instal·lats en la màquina i reemplaci els que faltin.
• El manteniment, revisions i reparacions generals només seran efectuats per personal autoritzat.
• Respecti a tot moment la senyalització de l'obra.
• No es manipularan els dispositius de seguretat en cap concepte.
• No sobrecarregar la màquina per sobre del màxim permès.
• Mantenir el contacte visual permanent amb els equips d'obra que estiguin en moviment i els treballadors del
lloc de treball.
• Queda totalment prohibit realitzar ajustos i modificacions, per si mateix, de la maquinària.
• A tot moment se seguiran les instruccions del fabricador.
Mitjans auxiliars d'hissat:
• Tots els elements i accessoris d'elevació han d'estar marcats amb les seves característiques resistents.
• Les cadenes, cables d'acer o *eslingas de polièster emprats per penjar la cistella, hauran de tenir un
coeficient de seguretat de 6 com a mínim. En el cas d'utilitzar-se *estrobos d'acer el seu diàmetre no serà
inferior a 8 mm.
• Per assegurar una correcta distribució de la càrrega els elements d'enganxi no aniran directament al ganxo si
no que aniran amarrats a una anella. Aquesta anella disposarà de certificat de fabricant i tindrà *grafiada la
càrrega màxima.
• El nombre mínim de cables a utilitzar és de 4.
• La longitud dels cables serà de la suficient perquè l'angle entre brancs no superi els 90º.
• Els cables de subjecció només podran ser desenganxats de la cistella mitjançant eines.
Característiques de la grua:
• La grua estarà equipada amb un sistema de seguretat que detingui els moviments automàticament quan es
deixin anar els comandaments.
• En cas que la grua disposi de dispositiu de caiguda lliure aquest estarà desconnectat.
• La velocitat de treball de la grua estarà limitada a 0.5 m/*sg.
• Es disposaran mesures perquè en el cas que falli el sistema de subministrament d'energia de la grua es
permeti la sortida de l'operador sense risc.
• El ganxo a utilitzar per la grua tindrà una capacitat del doble de la capacitat mínima de la grua a utilitzar i
anirà proveït de pestanya de seguretat.
• El radi de treball de la grua serà tal que la càrrega màxima en aquest punt sigui un 50% superior al pes total
de la cistella (estructura, personal, eines,…).
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• Es col·locaran dues reexpedicions com a mínim.
• Es treballarà amb una velocitat aproximada de 1000 r.p. m. (marxa en *ralentí augmentada).
• Les grues, de les quals se suspenen les cistelles han de complir les condicions de seguretat, d'una banda les
disposades en la *ITC-*MIE-*AEM-04 per a grues mòbils i per un altre les condicions exigibles del RD
1215/1997, per a totes les grues. Hauran d'estar proveïdes de limitador de moment de càrrega i fi de carrera
homologat.
• No es treballarà amb vents superiors a 30 km/h ni males condicions climàtiques, tempesta, etc.
• No utilitzar grues que *prohiban aquesta activitat.
Prevenció entorn:
• Queda totalment prohibit que hi hagi moviments de materials i persones en nivells per damunt i per sota de
la zona d'operació amb la cistella.
• És essencial que la grua se situï sobre superfícies en bon estat, horitzontals, que evitin la inestabilitat del
conjunt.
• Les possibles interferències amb *LAT seran estudiades i, si escau, aplicades les mesures corresponents al RD
604/2001.
Condicions d'instal·lació:
• El conjunt màquina-grua i cistella es col·locarà el més a prop possible del punt d'intervenció, com a pas previ
a l'elevació de les cistella amb l'usuari en el seu interior.
• La zona de treball ocupada per la màquina-grua i la cistella ha de delimitar-se amb cons, llums, senyals o
abalisament, per evitar que terceres persones s'apropin, i fins i tot, si és necessari, s'ha de suspendre qualsevol
activitat que es realitzi en les seves proximitats.
• Es realitzarà una neteja de forma immediata sempre que es produeixi el vessi d'algun producte utilitzat per
l'usuari, si aquest té perillositat.
Condicions de la cistella:
• Xapa identificativa de la cistella, amb les seves característiques tècniques.
• Sòl metàl·lic antilliscant i no inundable.
• Col·locar senyalització de prohibit pujar pesos superiors a la càrrega màxima admesa per la cistella.
• Col·locar senyalització d'ús obligatori de *arnés de seguretat.
• Protegir contra la corrosió tots els elements metàl·lics de la cistella exposats a la intempèrie.
• Es recomana instal·lar accessoris (armaris, safata portaobjectes, etc) a l'interior de la cistella per poder
dipositar eines i útils necessaris per als treballs.
• La cistella portarà, doble barana per evitar possibles atrapaments. Altura d'1 m.
• La cistella es podrà manejar des del sòl amb una corda per controlar la seva estabilitat i *horizontabilidad.
• Les portes de sortida seran amb tancament automàtic i obertura cap a interior.
• Comptarà amb elements d'ancoratge segons EN 795 per a la subjecció del *arnés.
Mesures per a la utilització:
• Seran utilitzats solament pel personal autoritzat.
• No sobrepassar la càrrega d'ús ni nombre d'ocupants de la cistella.
• No es podran utilitzar cistelles en cas de condicions climatològiques adverses com: vents que sobrepassin els
25 km/h, tempestes, neu, etc.
• Inspeccionar i comprovar la zona d'ubicació, on ha de fer-se el treball.
• No es traslladarà horitzontalment la cistella amb persones en el seu interior.
• La velocitat d'elevació i descens de la cistella serà inferior a 12 *mpm.
• L'operador de la grua ha de romandre en el seu lloc sempre que hi hagi algú a l'interior de la cistella i tenir les
palanques de comandament en posició neutra.
• Queda totalment prohibit desplaçar la grua amb alguna persona a l'interior de la cistella.
• Es comprovarà diàriament el correcte funcionament dels limitadors de la grua.
• Es prohibeix terminantment acumular materials pesats en les cistelles.
• No s'accedirà a la cistella sense la deguda autorització.
• A causa del descrit i tractant-se que és un element mecànic, aquest accessori no portarà cap altra mesura de
seguretat o requisit específic que li concerneixi i només es tindran en compte les corresponents a la
intervenció pròpia del treballador per a les operacions que tinguin lloc.
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• És necessari limitar la velocitat de la grua i reduir el parell d'elevació. Una baixa velocitat de maniobra és
imperativa si es vol treballar amb seguretat, suavitat i precisió.
• La disminució del parell d'elevació, augmenta l'estabilitat del vehicle.
• La unitat no ha d'utilitzar-se amb vents la velocitat dels quals excedeixi els 25 km/h. Durant les operacions
normals de la màquina han de tenir-se en compte els objectes propers, especialment quan s'estigui treballant
prop d'edificis o cables elèctrics.
• Les ràfegues sobtades de vent poden provocar que la màquina es balancegi, *ladee i atrapar les mans o
braços dels operaris, per això es recomana guardar una distància de seguretat amb els objectes propers durant
les operacions o treballs amb aquest mecanisme.
• Les cistelles també comptaran amb símbols, signes o senyals com les de defectes contra: atrapaments,
sobrecàrregues elèctriques, zones amb vent superior a 25 km/h (en funció de l'altura) i sobrepès (provoca risc
de bolcada).
• Es prohibeix el treball de persones sota l'estructura per prevenir en cas de fallada l'aixafament.
• Utilitzar cables de guiat, en cas necessari.
Mesures per a l'usuari:
• Haurà de tenir el reconeixement mèdic apte baix protocol de treball en altura, garantint que no sofreix
vertígens o es desestabilitzi el seu sistema nerviós quan fa treballs en altura.
• Haurà de conèixer exactament les normes de seguretat concernents al maneig de cistelles amb grua.
• Serà necessària la utilització dels equips de protecció individual per part de la persona que estigui en la
cistella.
• Qualsevol eina que es porti en la cistella haurà d'anar degudament subjecta per evitar la seva caiguda.
• Per a l'accés i abandó de la cistella, aquesta haurà de trobar-se recolzada en el sòl.
• L'usuari ha de recolzar sempre els seus dos peus sobre la superfície de la cistella, i cap cas traurà el cap o
inclinarà part del seu cos fora dels límits de la cistella.
• Queda totalment prohibit el treball des de passamans, taulons o qualsevol altre punt diferent del sòl de la
cistella.
• L'usuari emprarà *arnés de seguretat amb *arnés ancorat als elements previstos.
• La cistella no podrà utilitzar-se per pujar o baixar materials a/o des del seu lloc d'emmagatzematge.
Condicions de manteniment:
• Abans de la posada en servei de la cistella es realitzarà una revisió i, tant de la cistella, com dels cables i
accessoris d'elevació.
• Després de cada ús es revisaran les cistelles, i es netejaran.
• Trimestralment, personal adequat, realitzarà una revisió a fons de la cistella i els mitjans d'elevació
accessoris empleats amb la cistella, consignant el resultat, així com les reparacions necessàries, en un llibre de
registre.
Aquestes consistiran en:
• Inspecció visual, desestimant-se aquelles cistelles que presentin qualsevol tipus de deterioració.
• Prova de càrrega amb una càrrega d'1.5 vegades superior a la indicada com a màxima en la placa, mantenintla suspesa almenys cinc minuts.
• Revisió amb líquids penetrants de les zones de soldadura.
Es disposarà d'un llibre d'historial de la cistella, on s'indiqui:
• Reparació o substitució d'elements.
• Característiques dels cables.
• Inspeccions oficials.
• Accidents.
• Revisions.
EINES ELÈCTRIQUES I MANUALS
Riscos més freqüents
RISC

PB

SV

GR
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RISC
 Projecció de partícules.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Incendis.
 Talls i erosions.
 Soroll.
 Generació de pols.

PB
M
M
M
B
A
M
M

SV
M
M
M
M
B
M
M

GR
M
M
M
B
M
M
M

Normes bàsiques de seguretat
- Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció individual: roba de treball, botes, guants, ulleres antiimpactes , protectors auditius de casc i cinturons antivibratoris.
- Totes les eines elèctriques hauran d’estar dotades de doble aïllament de seguretat.
- Els operaris que facin ús d’aquestes eines han de conèixer les instruccions donades pel fabricant.
- Les eines seran revisades periòdicament i es farà el seu manteniment per tal de complir les instruccions de
conservació del fabricant.
- Les màquines es guardaran al magatzem d’obra, portant-les al mateix un cop hagi finalitzat el treball,
col·locant les eines més pesades als estants més pròxims al terra.
- La desconnexió de les eines es farà sense donar estrebades brusques.
- No es farà ús d’una eina elèctrica sense endoll.
- La posició de treball serà estable.
EN EINES
- En maces i porres: no s’han d’utilitzar les que tinguin el cap amb rebaves. S’utilitzaran ulleres de protecció
sempre que es colpegin materials dels quals puguin projectar-se partícules.
- En pales, bats, rastrells: han d’estar en bon estat; és a dir el mànec sense estelles i amb la punta afilada.
- Retirar les eines quan passin els trens.
EN CLAUS
- La clau de tirafons tindrà la boca neta de fang, greix, olis, etc.
- Les claus ajustables o angleses hauran d’utilitzar-se de forma que la mandíbula mòbil es col·loqui sempre
al costa del sentit en que s’iniciï el moviment.
- Al utilitzar les claus es procurarà sempre que sigui possible, tibar d’elles en comptes d’empènyer, i quan
no hagi més solució que empènyer, s’efectuarà amb la base de la mà i amb aquesta en posició oberta.
RADIAL
Riscos més freqüents
RISC
 Atrapaments per parts mòbils de les maquines
 Soroll
 Incendis
 Talls
 Projeccions
 Contacte Electric
 Contacte tèrmic

PB
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M
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B
M
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Normes o mesures preventives
• Obligatori marcat CE de maquinària.
• Aquests equips només seran utilitzats per personal autoritzat i instruït, amb una formació específica i
adequada.
• Cada equip ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el qual s'indiqui,
entre altres coses: la instal·lació, la posada en servei, la utilització, manteniment i revisions programades, etc.

66

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

• Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic i elèctric.
• Mantenir nets els rètols de seguretat instal·lats en la màquina i reemplaci els que faltin.
• No inutilitzar resguards i proteccions.
• Tots els queixals abrasius i discos poden trencar-se i algunes són en extrem fràgils. La manipulació i
magatzematge han de realitzar-se amb el major cuideu, observant les següents regles:
• Els queixals i discos han d'emmagatzemar-se en locals que no suportin temperatures extremes i que han de
mantenir-se sempre secs.
• Tot esperant s'empleades, els queixals i discos han de romandre protegides, en prestatgeries que permetin
seleccionar-les i agafar-les sense danyar-les; sense si més no tocar les altres.
• Manipular amb cura els queixals i discos, evitant que caiguin o xoquin entre si.
• Triar acuradament el grau i el gra de queixal i discos, per evitar a l'operari la necessitat d'exercir un pressió
massa gran sobre la màquina, amb el consegüent risc de trencament del queixal.
• Assegurar-se que les indicacions que figuren en el queixal i discos corresponen a l'ocupació que es va a fer
d'ella.
• Abans del muntatge, examinar el queixal i discos amb detall, per assegurar-se que no s'ha deteriorat durant
el transport o la manipulació. Copejar-la lleugerament amb una peça no metàl·lica; ha de produir un so clar. Si
el so és mat o trencat pot significar l'existència d'esquerdes.; aquest queixal haurà de ser retirada per a un
examen més meticulós.
• Els queixals i discos han d'entrar lliurement en l'eix de la màquina. No han d'entrar forçades ni amb massa
folgança. És necessari que el diàmetre del forat del queixal sigui lleugerament major que el de l'eix de la
màquina, de manera que el queixal es munti sense esforç, però no massa fluixa.
• Totes les superfícies dels queixals i discos, juntes i plats de subjecció, que estan en contacte, han d'estar
netes i eximir de qualsevol cos estrany.
• El nucli del queixal i discos (*casquillo, plom, volandera), no ha de sobresortir de les cares de la mateixa.
• El diàmetre dels plats o *bridas de subjecció haurà de ser almenys igual a la meitat del diàmetre del queixal i
discos. És perillós reemplaçar les *bridas d'origen per unes altres qualsevol (per exemple per una simple
volandera metàl·lica o per una volandera fabricada en el mateix taller).
• Entre el queixal i discos i els plats de subjecció, han d'interposar-se juntes d'una material elàstic (etiquetes,
paper assecant, etc.), l'espessor del qual no ha de ser inferior a 0,3 mm. ni superior a 0,8 mm. El diàmetre de la
junta no ha de ser inferior al diàmetre del plat.
• En estrènyer la rosca de l'extrem de l'eix, ha d'anar-se amb compte de fer-ho tan sols prou per subjectar el
queixal i discos fermament. Un excés de força d'estrenyi podria danyar el queixal o els seus accessoris.
• Els queixals abrasius i discos utilitzades en les màquines portàtils han d'estar proveïdes d'un protector, amb
una obertura angular sobre la perifèria, de 180º com a màxim. La meitat superior del queixal i discos ha d'estar
coberta a tot moment.
• Utilitzar sempre queixals i discos en bon estat i de característiques adequades a la màquina que es va a
utilitzar i als requeriments del treball que es va a realitzar (diàmetre màxim i mínim acceptable de l'eix de la
màquina, velocitat màxima de treball, gra de l'abrasiu, duresa (grau), aglomerant, forma, etc. )
• Aquesta prohibit sobrepassar les velocitats màximes de seguretat, hauran de treballar a la velocitat òptima
recomanada pel fabricant (velocitat òptima de rendiment).
• Suprimir qualsevol dispositiu de servei de les *amoladoras, que pugui, en un moment donat, provocar
l'engegada imprevista de la màquina.
• Proveir a les *amoladoras o màquines de disc, d'un dispositiu que permeti suspendre-les o situar-les en
repòs, de tal forma que quedi eliminada la possibilitat d'accident.
• Assegurar, sempre que sigui possible, la correcta aspiració de pols que es produeix en el transcurs de
determinats treballs.
• Preparar bancs de treball a una altura d'1 m per realitzar corts freqüents. Evitar treballar de genolls si no és
imprescindible.
• Posar cura en què cap cos estrany s'introdueixi entre el queixal i el protector.
• No treballar amb les cares d'un queixal pla.
• No treballar amb roba fluixa, esquinçada o *deshilachada.
Control, verificació i manteniment
• El control, la verificació i el manteniment de les màquines *amoladoras portàtils, ha de ser realitzat per
personal competent, especialment format i designat per a aquesta fi.
• Sempre que sigui possible, les reparacions seran efectuades pel mateix fabricador de la màquina.
• Examinar freqüent i sistemàticament l'estat de desgast i de funcionament del regulador de velocitat de les
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*amoladoras pneumàtiques i hidràuliques (no sobrepassar les 300 hores de funcionament eficaç), vigilar el
greixatge, evitar la brutícia (per pols, humitat, etc.)
• Les *amoladoras i radials han de passar un examen trimestral per part d'un tècnic competent, que verificarà
amb especial cura, amb un compte revolucionis, si la velocitat nominal és correcta i no ha sofert variacions.
• Adoptar tals disposicions o precaucions, que tots els defectes descoberts de les *amoladoras o en els seus
dispositius de seguretat, siguin eliminats abans que siguin utilitzats de nou.
• Consignar en un registre especial, els resultats de les operacions de control, verificació i manteniment,
anotant la data d'intervenció de cada màquina, la naturalesa de les operacions efectuades en la mateixa,
observacions eventuals i els nom i qualificació de les persones que les han realitzat.
PISTOLA FIXA CLAUS
Riscos més freqüents
RISC
 Soroll
 Incendis
 Vibracions
 Caigudes de personal al mateix nivell
 Trepitjades sobre objectes
 Cops
 Contacte electric
 Talls
 Projeccions

PB
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Normes o mesures preventives
• Obligatori marcat CE de maquinària.
• Aquests equips només seran utilitzats per personal autoritzat i instruït, amb una formació específica i
adequada.
• Cada equip ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el qual s'indiqui,
entre altres coses: la instal·lació, la posada en servei, la utilització, manteniment i revisions programades, etc.
• Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic i elèctric.
• No inutilitzar resguards i proteccions.
• Revisar el correcte estat de les carcasses i aïllament de les eines.
• El personal que utilitzi aquestes eines ha de conèixer les instruccions d'ús.
• Les eines seran revisades periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de conservació del
fabricador.
• Els treballs amb aquestes eines es realitzaran sempre en posició estable.
• Comprovar l'absència de personal a la zona propera a la pistola durant els treball, especialment a les
possibles zones de projecció.
• La pistola de claus ha de carregar-se únicament a la zona de treball. Una vegada finalitzada la tasca ha de ser
descarregada, guardada en el seu recipient i dipositada en el magatzem d'obra.
• És recomanable guardar sota clau aquesta eina per evitar ser utilitzada per personal aliè no autoritzat.
• Les ulleres de protecció utilitzades seran d'alta resistència a l'impacte.
• Es mantindrà el lloc de treball lliure d'enderrocs o materials de deixalla, establint un pla d'ordre i neteja.
• Es dotarà als treballadors dels equips de protecció individual adequats per a aquest treball, tals com
mascarillas antipols, ulleres per a projecció de partícules, guants, protectors auditius, etc…
• No permeti que el seu ajudant se situï cap al costat pel qual s'expulsen els fragments del filferro de subjecció
dels claus o grapes.
• Utilitzi cascos-protectors auditius, recordi que la pistola produeix alt nivell de soroll en els trets, i pot produirli lesions en les oïdes.
• No abandoni l'eina connectada al circuit de pressió. Si ha d'interrompre el seu treball, tanqui la vàlvula d'aire,
evitarà accidents.
• No permeti que una altra persona manipuli o utilitzi la seva màquina per evitar que pugui accidentar-se o
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córrer riscos innecessaris.
• Les grapadores estaran dotades d'elements que obliguin al fet que s'abandoni l'aparell per poder realitzar la
connexió al circuit de pressió.
• Es recomana que les pistoles estiguin dotades de *palpador.
• Es dotarà a les grapadores d'un desatascador ràpid que permeti retirar sense riscos els claus o grapes
atoradas
BUFADOR
Riscos més freqüents
RISC
 Incendis i explosions
 Caigudes de personal al mateix nivell
 Trepitjades sobra objectes
 Cops
 Exposició a agents químics
 Contacte Electric
 Radiacions
 Talls
 Projeccions
 Contacte tèrmic
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M
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M
B
M
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M
A
M
M
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B
M
M
M
M
M
M
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Normes o mesures preventives
• Obligatori marcat CE de maquinària.
• Aquests equips només seran utilitzats per personal autoritzat i instruït, amb una formació específica i
adequada.
• Cada equip ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el qual s'indiqui,
entre altres coses: la instal·lació, la posada en servei, la utilització, manteniment i revisions programades, etc.
• Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic i elèctric.
• Mantenir nets els rètols de seguretat instal·lats en la màquina i reemplaci els que faltin.
• No inutilitzar resguards i proteccions.
• No emprar eines que precisin conductor de protecció en instal·lacions sense pat.
• Revisar el correcte estat de les carcasses i aïllament de les eines.
• Els equips de soldadura seran revisats periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de
conservació del fabricador.
• Els treballs amb aquestes eines es realitzaran sempre en posició estable.
• No treballar sobre zones amb aigua.
• És imprescindible disposar d'un extintor polivalent (ABC) a la zona de treball.
• L'ordre i la neteja a la zona de treball han de ser exhaustivament respectats.
• No es realitzaran, en la mesura del possible, treballs de soldadura en locals que continguin material
combustible o inflamable. No obstant això, si és imprescindible realitzar la soldadura caldrà col·locar lones
ignífugas sobre els materials combustibles.
• Evitar operacions de soldadura en zones en les quals s'estigui pintant, a causa de la inflamabilitat d'aquest
material.
• Quan s'utilitzin equips de soldadura de butà o propà, es comprovarà que tots els equips disposen dels
següents elements de seguretat:
o Filtre: Dispositiu que evita el pas d'impureses estranyes que pot arrossegar el gas. Aquest filtre haurà d'estar
situat a l'entrada del gas en cadascun dels dispositius de seguretat.
o Vàlvula anti rretroces de flama: Dispositiu que evita el pas del gas en sentit contrari al flux normal.
o Vàlvula de tancament de gas: Dispositiu que es col·loca sobre l'empunyadura i que deté automàticament la
circulació del gas en deixar de pressionar la palanca.
• Les bombones romandran sempre en posició vertical i en el seu corresponent porta ampolles , tant durant el
seu transport com durant el seu ús.
• S'evitarà a tot moment l'emmagatzematge d'aquestes ampolles al sol o en llocs amb temperatures elevades.
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• A més, aquest emmagatzematge es farà classificant les ampolles i no barrejant-les (oxigen, acetilè, butà,
propà, etc...).
• El magatzem d'ampolles estarà perfectament ventilat amb la porta dotada de pany de seguretat i
senyalitzada advertint del risc d'explosions.
• S'evitaran les operacions de bufador en la vertical d'aquelles zones on hi hagi persones treballant o materials
combustibles.
• S'evitarà el fer focs als voltants.
• S'inspeccionaran periòdicament les mànegues de subministrament de gasos liquats i es comprovarà que
manquen de fugides mitjançant la immersió de les mateixes en recipients d'aigua.
TAULA DE SERRA CIRCULAR
Riscos més freqüents
RISC
 Talls.
 Cops per objectes.
 Abrasions.
 Atrapaments.
 Emissió de partícules.
 Sobre esforços.
 Emissió de pols.
 Soroll ambiental.
 Contacte amb l’energia elèctrica.

PB
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B
B
B
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A
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Normes o mesures preventives
- Les serres circulars a utilitzar en obra estaran dotades dels següents elements de protecció: carcassa
protectora del disc, ganivet divisor del tall, element d’empènyer i guia, carcassa de protecció de
transmissions, interruptor estanc, pressa de terra.
- Controlar l’estat de les dents del disc, així com l’estat general de la màquina. Aquest manteniment l’ha de
realitzar el personal especialitzat.
- Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció individual: roba de treball, botes i ulleres anti-impactes.
- Els operaris de la maquinària hauran d’estar habilitats per escrit i conèixer les normes i recomanacions del
manual subministrat pel fabricant.
- El disc estarà dotat de carcassa protectora.
- Controlar l’estat de les dents del disc.
- La zona de treball restarà neta.
- Netejar la zona de treballs de claus.
- S’ha d’utilitzar l’element per empènyer la fusta.
- No es pot retirar la protecció del disc de tall.
- Comprovar el perfecte estat i ajustat del ganivet divisor.
- S’han d’extreure tots els claus o parts metàl·liques de les fustes que s’hagin de tallar. Pot fracturar-se el
disc o sortir disparada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos.
- Mulli el material ceràmic abans de tallar i evitarà gran quantitat de pols.
- Es prohibeix el canvi d’ubicació de les taules de serra a l’obra mitjançant eslingues i transport directe amb
el ganxo de les grues. El transport s’ha de realitzar amb la taula de serra sobre una batea emplintada.
- Es prohibeix deixar en suspensió del ganxo de la grua la taula de serra durant els períodes de inactivitat.
- Es prohibeix ubicar la serra sobre llocs embassats.
- Està prohibit fer cunyes a l’obra.
BASTIDES TUBULARS O METÀL·LIQUES
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes degudes al trencament de la plataforma de treball.
 Bolcada per falta d’ancoratges.

PB
B
B

SV
A
A

GR
M
M
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RISC
 Caiguda i runa per formació incorrecta.
 Caiguda de materials.
 Caiguda d’altura o/a nivells inferiors.

PB
B
B
B

SV
A
A
A

GR
M
M
M

Normes bàsiques de seguretat
- Utilitzar plaques d’arrencada per millorar la distribució de les càrregues i la seva anivellació
- Instal·lar tots els elements que donin rigidesa i consistència (estisores)
- Arriostrar cada 8 m en horitzontal i cada 6 m en vertical.
- En operacions de muntatge és obligatori l’ús de cinturons de seguretat
- L’amplada de les plataformes de treball no pot ser inferior a 60 cm, presentat barana de protecció a 90
cm, llistó intermedi i rodapeu de 15 cm.
- Els sistemes d’ascens mai poden trobar-se a la mateixa vertical al llarg de tota la seva alçada
- La comunicació vertical de la bastida ha de ser resolta mitjançant la utilització d’escales prefabricades,
com a element auxiliar de la pròpia bastida
- Les bastides tubulars sobre mòduls amb escala lateral es muntaran amb aquesta cap a la cara exterior, és
a dir cap a la cara on no es treballa.
- Restarà prohibit l’ús de bastides de broquets sobre bastides tubulars
- Estarà també prohibit treballar sota forts vents
- S’utilitzarà cinturó de seguretat de subjecció classe A, tipus 1, durant els treballs de muntatge i
desmuntatge.
- Si s’utilitzen bastides amb rodes, haurà de comprovar-se el correcte funcionament dels ancoratges de les
rodes.
CONTENIDOR RESIDUS
Riscos més freqüents
RISC
 Sobreesforços
 Caigudes al mateix nivell
 Atrapaments
 Cops
 Talls
 Caiguda de objectes i materials
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Normes bàsiques de seguretat
• L'Encarregat de la maniobra, controlarà els moviments de descàrrega perquè es realitzin segons les
instruccions d'operacions del camió de transport.
• Pujar i baixar del camió pels llocs establerts pel fabricant per a aquesta fi, evitar els accidents per caiguda.
• No saltar mai des de la plataforma de transport al sòl.
• Pujar a la plataforma com s'ha dit solament si és necessari per deixar anar les mordasses d'immobilització del
contenidor.
• Aparti's a un lloc segur. Ordeni l'inici de la maniobra de descàrrega. El contenidor quedarà dipositat sobre la
solc.
• Ara haurà de situar-ho en el lloc adequat per a la seva funció. Aquesta maniobra se sol realitzar per
embranzida humana directa del contenidor subjecte al risc de *sobreesfuerzo, per evitar-ho instal·li un *tráctel
amarrat per un extrem a un punt fort i per l'altre al contenidor i mogui-ho per aquest procediment.
• Carreguin el contenidor sense súmmum, enrasant la càrrega, després avisin al camió de retirada.
• Cobreixin el contenidor amb una lona contra els abocaments accidentals de la càrrega.
• Pel sistema explicat de tracció amb *tráctel, aquesta vegada amarrat al contenidor i a un dels ancoratges de
la plataforma de càrrega del camió, realitzin els moviments necessaris perquè el mecanisme de càrrega pugui
hissar-ho.
• Apartin-se a un lloc segur mentre es realitza la càrrega.
• No situar-se sobre la zona de moviment durant l'operació de càrrega i descàrrega.
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PUNTALS
Riscos més freqüents
RISC
 Sobreesforços
 Caigudes al mateix nivell
 Atrapaments
 Cops
 Talls
 Caiguda de objectes i materials
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Normes bàsiques de seguretat
La direcció facultativa de l'obra ha de tenir en compte les especificacions del fabricador dels *puntales
utilitzats així com la normativa aplicable *EHE de formigó per al seu correcte dimensionament.
• Abans de procedir al muntatge dels *puntales s'ha d'efectuar un replanteig complet dels *puntales,
categories i tipus a situar en totes les plantes, seguint els plànols elaborats per la direcció facultativa de l'obra,
sent revisats en cada posada pel cap d'obra per controlar visualment el seu correcte posicionat,
*arriostramiento horitzontal de les càrregues a suportar i la seva estabilitat segons projecte.
• Els *puntales, no aguanten el mateix segons les condicions, quedant a criteri de la direcció facultativa
l'elecció del tipus més adequat a cada cas concret per ser utilitzat deforma segura. Deforma general, en
l'elecció de *puntales ha de tenir-se en compte:
o El pes del forjat, exactament el pes de l'àrea de forjat que li pugui arribar al *puntal.
o L'altura lliure entre plantes.
o El *puntal triat haurà de tenir a l'altura de la planta una càrrega d'utilització major o igual que el pes que ha
de suportar.
• Els *puntales han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaçament.
• Mantenir les zones de treball netes i ordenades.
• Els treballadors disposaran de formació específica en prevenció de riscos laborals i coneixeran les
instruccions de muntatge, ús i desmuntatge del fabricador.
• Es fitarà, senyalitzarà i abalisarà la zona sota els treballs amb el risc de caiguda d'objectes.
• Abans de la jornada laboral i durant la mateixa es tindran en compte les limitacions imposades pels
condicionants atmosfèrics adversos. S'han d'interrompre els treballs amb pluja intensa, tempesta amb aparell
elèctric o vents que dificultin el maneig de determinades peces o l'estabilitat dels operaris.
• S'utilitzaran cordes de guiat per al maneig de càrregues suspeses.
• Es realitzarà revisions periòdiques dels *puntales per la persona designada.
• Col·locar els *puntales d'acord amb les instruccions del fabricador.
• S'han d'apilar els *puntales de forma adequada i fora dels llocs de pas.
• Han d'evitar-se o minimitzar-se les postures forçades i els *sobreesfuerzos durant el treball.
• En la fase de desmuntatge dels *puntales és necessari tancar la zona de treball per evitar l'accés de personal
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aliè a l'operació.
• Els *puntales han d'estar en perfectes condicions de manteniment.
• S'ha d'evitar la col·locació de *puntales en mal estat o amb passadors improvisats o tacats de formigó.
• S'han de col·locar de forma segura i proporcional a la càrrega que han de suportar.
• Una vegada s'ha *hormigonado, cal verificar que els *puntales treballin de forma homogènia i ajustar-los si
fos necessari.
• Cal verificar que els *puntales s'han col·locat de forma perfectament vertical. En cas que s'hagin de col·locar
de forma inclinada, cal calçar-los amb taulons o similars.
• Es prohibeix després del *desencofrado el *amontonamiento irregular dels *puntales.
• Els *puntales s'hissaran a les plantes en paquets *flejados pels dos extrems, o en gàbies preparades a aquest
efecte; el conjunt, se suspendrà mitjançant aparell de *eslingas del ganxo de la grua torre.
• Les fileres de *puntales es disposaran sobre *durmientes de fusta, anivellats i aplomats en l'adreça exacta en
la qual hagin de treballar.
• Els taulons *durmientes de suport dels *puntales que hagin de treballar inclinats pel que fa a la vertical seran
els que s'encunyaran. Els *puntales, sempre recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauló.
• El repartiment de la càrrega sobre les superfícies *apuntaladas es realitzarà uniformement repartit. Es
prohibeix les sobrecàrregues puntuals.
• Tindran la longitud adequada per a la fitació en el qual se'ls instal·li.
• Els cargols sense fi es tindran greixats per evitar esforços innecessaris.
• Mancaran de deformacions.
• Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per a suport i *clavazón.
• Abans del muntatge, especialment després de cada posada, s'ha de revisar l'estat dels *puntales,
especialment el roscat, passador, rosques, segur *antidesmontaje si ho incorpora i altres elements de
seguretat dels *puntales. També s'ha de vigilar que tots dos tubs no presentin deformacions, esquinçats per
orificis o soldadura o mostres de corrosió profunda que impedeixin la seva perfecta verticalitat. No utilitzar
peces diferents a les originals per substituir una altra danyada o perduda.
• Taula de revisió de puntals
Puntales

SI NO

Presentan golpes que disminuyen su sección
Están doblados
Presentan signos de corrosión interna o externa
Faltan piezas
Presentan signos de haber alterados (Por ej. soldaduras
hechas en obra)
Elementos de madera
Presentan golpes, fisuras o nudos
Son los adecuados a la superficie de sustentación

• La utilització de trípodes és necessària per a la posterior instal·lació de sistemes de protecció col·lectiva (p.i.
xarxa horitzontal), en previsió de caigudes a diferent nivell en treballar sobre l'encofrat horitzontal i altament
recomanable ja que ajuden en el muntatge i faciliten l'estabilitat posterior del sistema; han de ser adaptables
als diferents grossors i han de portar incorporat un segur de desmuntatge involuntari
• La protecció contra la corrosió ha de ser efectiva i pels mètodes recollits en el punt 6.3 de la norma UNEIX EN
1065.
• Les dades de les taules facilitades pels fabricants de *puntales són per *puntales nous o en bon estat d'ús,
aplomats i amb la càrrega vertical centrada, per la qual cosa els *puntales en mal estat han de ser rebutjats
doncs la seva utilització no garanteix la seguretat del conjunt.
• Els *puntales s'han de muntar segons determina el projecte per a aquesta planta. Per a això s'ha de verificar
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que el passador estigui totalment inserit.
• Els passadors utilitzats han de ser els originals facilitats pel fabricant, estant expressament prohibit la
utilització de qualsevol altre element substitutiu.
• Una vegada muntats tots els *puntales a l'altura de projecte s'eleven un a un, servint-se de trípodes o
personal. És convenient mantenir un mínim de trípodes, especialment en el perímetre, per major seguretat
fins que s'inicia la recuperació parcial de l'encofrat
• Quan el sòl sigui poc consistent o irregular, els *puntales han de recolzar-se sobre *durmientes de fusta per
al repartiment de la càrrega. En el cas que la superfície de suport sigui inclinada s'han d'utilitzar *calzos en
forma de tascó amb una inclinació igual al pendent.
• Aquesta especialment prohibit l'utilitzar els dobles apuntalaments en el cas en què l'altura de la planta
superi la longitud dels *puntales disponibles. En aquests casos s'ha d'acudir a solucions tècniques tals com el
muntatge de *cimbras o altres sistemes alternatius constructius.
• No s'han de barrejar diferents tipus de *puntales o de diferents fabricadors, doncs la seva resistència pot
variar en relació amb la seva altura, material i altres condicions. En el cas d'haver d'utilitzar-los s'hauran de
prendre com a dades de referència per al càlcul de les càrregues, els *puntales que tinguin menors
característiques de resistència de càrrega del conjunt.
• Ha d'estar prohibida la circulació de vehicles tipus carretons o *dumpers per les proximitats de la zona
d'instal·lació dels *puntales.
Medis auxiliars de elevació
Aquest apartat comprèn els treballs d'utilització de Cadenes, eslingues, grillets, ganxos, etc.
Riscos més freqüents
RISC
 Atrapaments
 Contactes electrics
 Trepitjades amb objectes
 Sobresforços
 Cops
 Talls
 Caigudes de objectes i materials
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Normes bàsiques de seguretat
• Obligatori marcat CE de mitjans auxiliars.
Eslingues
Les *eslingas són elements accessoris que serveixen per embragar i suspendre càrregues, havent-se d'evitar
l'ocupació de *eslingas de tela o cadenes, a l'ésser, d'una banda, de deterioració més ràpida i en el cas de les
cadenes, la dificultat per controlar l'estat de les mateixes.
Estan formades per un cos longitudinal, habitualment proveïdes en els seus extrems d'un trau que es
denomina GAZA, protegida per guarda-caps, a fi d'evitar la deterioració del material que ho compon.
Les *eslingas podran ser construïdes de cable metàl·lic, cadena o tèxtil.
Les *eslingas seran de construcció i grandària apropiats per a les operacions en què s'hagin d'emprar.
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Existeixen altres eslingues formades per diversos brancs de cable d'acer paral·lels entrellaçats flexiblement
mitjançant peces de cautxú, formant una banda de sustentació, fabricades normalment per treballar amb un
coeficient de seguretat de 8.
La càrrega de treball d'una *eslinga és aquella que pot ser suportada per aquesta amb tota seguretat. Aquesta
dada haurà d'estar marcat amb tota claredat en la pròpia *eslinga.
Ha de tenir-se en compte que la resistència de la *eslinga disminueix en funció de l'angle que formin entre sí
els brancs de la mateixa.
En aixecar càrregues es triaran eslingues amb brancs llargs, perquè l'angle format per aquests no sigui
superior a 90º. Quant menor sigui aquest angle millor treballarà la *eslinga.
Les *eslingas i *estrobos seran examinats amb deteniment i periòdicament, amb la finalitat de comprovar si
existeixen deformacions, allargament anormal, trencament de fils, desgast, corrosió, etc., que facin necessària
la substitució, retirant de servei els que presentin anomalies que puguin resultar perilloses.
Capacitat de càrrega i descàrrega
En la capacitat de càrrega d'una *eslinga intervé el cable pròpiament dit, els altres elements que pugui estar
constituïda, com a anells, *grilletes, ganxos, etc., i, així mateix, el tipus de terminal.
Es tindrà també en compte un coeficient de seguretat que, per a cables, que no serà inferior a sis i segons la
norma *DIN 655 sobre "cables metàl·lics per a grues, ascensors, polispasts i finalitats anàlogues", serà de 6 a 9.
En les *eslingas de cables prims existeix el perill que siguin fàcilment sobrecarregades, per la qual cosa és
convenient adoptar coeficients de seguretat major quant menor sigui la càrrega de trencament.
D'altra banda, és millor utilitzar la *eslinga apropiada al pes a elevar, ja que una *eslinga la capacitat de la qual
de càrrega excedeixi massa del pes podria ser molt rígida i en deformar-se no es recupera.
Per als altres elements, la capacitat de càrrega serà la que resulti una vegada aplicat el coeficient de seguretat,
almenys cinc, per a la càrrega nominal màxima, sent fonamental que conservin la seva forma geomètrica al
llarg del temps.
El tipus de terminal també té gran importància per a la seguretat ja que la resistència dels mateixos suposa
d'un 75% a un 100% de la càrrega de trencament del cable.

Senyalització marcada en el propi element de sustentació
Per determinar la càrrega de treball d'una *eslinga cal tenir en compte que, quan els brancs no treballen
verticals, l'esforç que realitza cada branc creix en augmentar l'angle que formen els mateixos. Per al seu càlcul
s'haurà de multiplicar la càrrega que suporta cada branc pel coeficient que correspon a l'angle.
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Noti's que a partir de 90º el coeficient creix extraordinàriament i per a un angle de 120º la càrrega s'ha
doblegat.
Utilització de les *eslingas
• La seguretat en la utilització d'una *eslinga comença amb l'elecció d'aquesta, que haurà de ser adequada a la
càrrega i als esforços que ha de suportar.
• En cap cas haurà de superar-se la càrrega de treball de la *eslinga, havent-se de conèixer, per tant, el pes de
les càrregues a elevar. Para quan es desconegui, el pes d'una càrrega es podrà calcular multiplicant el seu
volum per la densitat del material que està composta. A efectes pràctics convé recordar les següents densitats
relatives:
o Fusta: 0,8.
o Pedra i formigó: 2,5.
o Acer, ferro, fosa: 8.
• En cas de dubte, el pes de la càrrega s'haurà d'estimar per excés.
• En cas d'elevació de càrregues amb *eslingas en les quals treballin els brancs inclinats, s'haurà de verificar la
càrrega efectiva que van a suportar.
• En considerar l'angle dels brancs per determinar la càrrega màxima admesa per les *eslingas, ha de prendre's
l'angle major.
• És recomanable que l'angle entre brancs no sobrepassi els 90º i en cap cas haurà de sobrepassar els 120º,
havent-se d'evitar per a això les *eslingas curtes.
• Quan s'utilitzi una *eslinga de tres o quatre brancs, l'angle major que cal tenir en compte és el format pels
brancs oposats en diagonal.
• La càrrega de maniobra d'una *eslinga de quatre brancs ha de ser calculada partint del supòsit que el pes
total de la càrrega és sustentat per:
o Tres brancs, si la càrrega és flexible.
o Dos brancs, si la càrrega és rígida.
• En la càrrega a elevar, els enganxis o punts de fixació de la *eslinga no permetran el lliscament d'aquesta,
havent-se d'emprar, de ser necessari, *distanciadores.
• Al mateix temps els citats punts hauran de trobar-se convenientment disposats en relació al centre de
gravetat.
• En l'elevació de peces de gran longitud és convenient l'ocupació de pòrtics o *balancines.
• Els cables de les eslingues no hauran de treballar formant angles aguts, havent-se d'equipar amb
guardacabos adequats.

• Les eslingues no es recolzaran mai sobre arestes vives, per a això hauran d'intercalar-se cantoneres o
esquadres de protecció.
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• Els brancs de dos eslingues diferents no hauran de creuar-se, és a dir, no muntaran uns sobre uns altres,
sobre el ganxo d'elevació, ja que un dels cables estaria comprimit per l'altre podent, fins i tot, arribar a trencarse.

• Abans de l'elevació completa de la càrrega, s'haurà de tibar suaument la *eslinga i elevar aquella no més de
10 cm. per verificar el seu amarri i equilibri.
• Mentre es tiben les *eslingas no s'hauran de tocar la càrrega ni les pròpies *eslingas.
• Quan hagi de moure's una *eslinga, afluixar-la prou per desplaçar-la sense que frec contra la càrrega.
• Mai es tractarà de desplaçar una *eslinga situant-se sota la càrrega.
• Mai haurà de permetre's que el cable giri respecte al seu eix.
• En cas d'empalmar-se *eslingas, haurà de tenir-se en compte que la càrrega a elevar ve limitada per la menys
resistent.
• La *eslinga no haurà d'estar exposada a radiacions tèrmiques importants ni aconseguir una temperatura
superior als 60 ºC. Si la *eslinga aquesta constituïda exclusivament per cable d'acer, la temperatura que no
hauria d'aconseguir-se seria de 80º.
Durant la utilització de *eslingas s'han de seguir les instruccions del fabricador, i en concret les següents:
• Les *eslingas s'enganxaran de manera que descansin en el fons de la curvatura.
• Les soldadures o zones unides amb subjecta-cables no es col·locaran sobre el ganxo o arestes de les
càrregues, de manera que puguin treballar exclusivament a tracció.
• No han de creuar-se els cables de dos brancs de *eslingas diferents sobre el *gacho de subjecció.
• S'evitarà el contacte de les *eslingas amb arestes vives de les càrregues a transportar.
• Si l'angle dels brancs sobrepassa els 90º han d'utilitzar-se *eslingas més llargues o pòrtics adequats.
• Cal evitar deixar els cables a la intempèrie en l'hivern (el fred fa fràgil a l'acer).
• Abans d'utilitzar un cable que ha estat exposat al fred, ha d'escalfar-se.
• No sotmetre mai, immediatament, un cable nou a la seva càrrega màxima. Utilitzi's diverses vegades sota
una càrrega reduïda, amb la finalitat d'obtenir un assentament i tensió uniforme de tots els fils que ho
componen.
• Cal evitar la formació de coques i utilitzar cables massa febles per a les càrregues que es vagin a transportar.
• Les *eslingas i *estrobos no han de deixar-se abandonats ni tirats pel sòl, per evitar que la sorra i la grava
penetrin entre els seus cordons. Hauran de conservar-se en lloc sec, ben ventilat, a l'abric i resguard
d'emanacions àcides. Es raspallaran i greixaran periòdicament i es penjaran de suports adequats.
BAIXANT DE ENDERROCS
Riscos més freqüents
RISC
 Sobreesforços
 Caigudes al mateix nivell
 Caigudes a diferent nivell
 Atrapaments
 Cops

PB
M
B
M
B
B
B

SV
B
A
B
A
A
M

GR
B
M
B
M
M
B
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RISC
 Talls
 Caiguda de objectes i materials

PB
B

SV
A

GR
M

Normes bàsiques de seguretat
Muntatge i desmuntatge
• Abans del muntatge de la trompa d'abocament d'enderroc és important buscar la ubicació més idònia dins
de l'obra.
• Es poden col·locar en les vores de forjat, ja siguin exteriors o buits interiors.
• Com a norma general tant per als treballs de muntatge com de desmuntatge de les trompes, serà obligatori
l'ús del *arnés de seguretat ancorat a un punt fix de l'estructura, per part de tot el personal intervinent.
• Les trompes d'abocament es muntaran segons les instruccions facilitades pel fabricant, és a dir ancorant-la
convenientment a l'estructura i connectant els mòduls de la trompa mitjançant les cadenes amb els passadors,
és per tant important vigilar que durant el muntatge de les mateixes no s'usin per unir-los filferros, cables,
entenimentades, etc.
• Encara que la trompa d'abocament se sol instal·lar recta, es recomana en la part final de la mateixa fer un
angle d'aproximadament uns 30º, per així esmorteir la caiguda dels enderrocs.
Ús de la trompa
• La trompa d'abocament pot abocar tant a un contenidor d'enderrocs, per a posterior retirada mitjançant
camió a abocador o bé abocar a una altra planta o a una zona d'obra, per després la seva posterior retirada, ja
sigui per mitjans manuals o mecànics.
• En el cas que aboquem l'enderroc a un contenidor, haurem de “lligar” la trompa al mateix, perquè no caigui
fos l'enderroc, sent recomanable la col·locació d'una lona de protecció per evitar tant les projeccions com la
formació de pols.
• En el cas que l'abocament es realitzi en una zona de l'obra, haurem de fitar convenientment l'obra, perquè
cap operari pugui accedir a ella i amb una distància de seguretat suficient perquè les projeccions no surtin de
la zona de seguretat, també es recomana regar freqüentment l'enderroc per evitar així la formació de pols.
• En tots dos casos s'haurà de col·locar senyalització de risc de caigudes de materials.
• Les baranes existents en les vores de forjat no s'hauran de retirar a cap moment, sent recomanable la
col·locació de proteccions a manera de rodapeus, per evitar la possible caiguda de materials fora de la boca de
la trompa d'abocament.
CARRETÓ MANUAL
Riscos més freqüents
RISC
 Sobreesforços
 Caigudes al mateix nivell
 Caigudes a diferent nivell
 Atrapaments
 Cops
 Talls
 Caiguda de objectes i materials

PB
M
B
M
B
B
B
B

SV
B
A
B
A
A
M
A

GR
B
M
B
M
M
B
M

Normes bàsiques de seguretat
• Utilitzar rodes de goma.
• És necessari que l'usuari del carretó de mà la condueixi a una velocitat adequada.
• Han d'evitar-se o minimitzar-se les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.
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Normes d'ús i manteniment
• Prohibir el transport de persones.
• No sobrecarregar el carretó.
• Distribuir homogèniament la càrrega i, si fos necessari, lligar-la correctament.
• Deixar un marge de seguretat en la càrrega de materials líquids en el carretó per evitar abocaments.
• Vetllar perquè la roda pneumàtica disposi en tots els casos de la pressió d'aire adequada.
PLATAFORMES TELESCÒPIQUES
Riscos més freqüents
RISC
 Caigudes des d’altura.
 Basculament per deficient arriostrament.
 Esllavissada per falta d’estabilitat.
 Caiguda de materials.
 Caiguda d’altura o a nivells inferiors.

PB
B
B
B
B
B

SV
A
A
A
A
A

GR
M
M
M
M
M

Muntatge de les plataformes de treball
Per a què una plataforma de treball sigui segura en el seu ús, primer ha d’estar correctament muntada, per
això ha de complir les següents normes:
- L’amplada de la plataforma serà de 60 cm com a mínim.
- La superfície de recolzament serà resistent.
- El terra de la plataforma serà anti-lliscant i quedarà lliure d’obstacles.
- La plataforma estarà totalment coberta sense deixar buits i subjectada als recolzaments.
- Les plataformes que tinguin més de 2 m d’altura, disposaran de baranes i rodapeus en el seu contorn.
- L’alçada de la plataforma al terra, no superarà en 3 vegades el costa menor de la base.
- Haurà d’estar convenientment arriostrada quan no es garantitzi la seva estabilitat.
- En el cas que la plataforma tingui rodes, es disposarà de dispositius de bloqueig (frens).
Utilització de plataformes de treball
- En tot moment, s’ha de mantenir net el terra de la plataforma. En qualsevol cas, es recomana l’ús de
calçat de seguretat amb sola anti-lliscant, en el treball sobre plataformes.
- No s’han de sobrecarregar les plataformes amb excessiva quantitat de materials, aquests han de repartirse de manera uniforme a la seva superfície.
- L’ascens i descens a la plataforma es farà mitjançant una escala metàl·lica solidaria als suports o per mitjà
d’una manual.
- Mai es disposarà sobre aquestes plataformes escales portàtils ni bastides d’encavallades.
- Les plataformes sobre rodes mai es desplaçaran amb personal pujat o amb materials que puguin caure.
ESCALES DE MÀ
Riscos més freqüents
RISC
PB
 Caigudes a nivells inferiors, degudes a incorrecta col·locació de la
B
mateixa.
M
 Trencament de graons.
B
 Lliscament de la base per excés d’inclinació.
M
 Cops amb l’escala al fer-la servir incorrectament

SV

GR

A
M
A
M

M
M
M
M

Normes bàsiques de seguretat
- Es col·locaran apartats dels elements mòbils que poden derrocar-les.
- Es col·locaran fora de les zones de pas.
- El suport inferior es realitzarà sobre una superfície plana, igual que la superior.
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-

L’ascens i descens dels operaris es farà d’un en un.
L’ascens i descens es farà sempre de front a l’escala, és a dir, mirant els esglaons.
Es prohibeix portar a les escales pesos superiors a 25 kg.
Les escales dobles o de tisores, han de tenir cadenetes per impedir que s’obrin al utilitzar-les.
Les escales de mà s’instal·laran de forma que la inclinació màxima sigui de 75 graus (la distància entre el
suport inferior i la projecció vertical sigui 1/4 de la longitud del travesser).
Les escales de mà de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, sense defectes, i estaran protegides
mitjançant vernissos transparents.
Les escales han de tenir als seus extrems sabates anti-lliscants.
Han de sobrepassar en 90 cm , com a mínim, l’alçada a salvar, mesurant-se aquesta cota en vertical des
del pla a l’extrem superior del travesser.
Les escales de mà estaran subjectades en el seu extrem superior a l’objecte o estructura al qual donin
accés.
Es prohibeix l’ús d’escales de mà per accedir a alçades superiors a 5 metres.
Per alçades superiors a 5 metres s’utilitzaran escales amb protecció d’anells.

PASTADORA
Riscos més freqüents
RISC
 Descàrregues elèctriques.
 Atrapaments per òrgans mòbils.
 Bolcada.
 Atropellament al canviar d’emplaçament.

PB
B
B
M
B

SV
A
B
B
M

GR
M
MB
B
B

Normes bàsiques de seguretat
- La màquina estarà situada sobre superfície plana i consistent.
- Les parts mòbils i de transmissió estaran protegides amb carcasses.
- Sota cap concepte s’introduirà el braç al tambor quan funcioni la màquina.
1.5.2

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS D’INCENDIS A L’OBRA

Riscos més freqüents
A continuació s’adjunta un llistat de materials i treballs que podrien originar un incendi, com a guia per a que
s’efectuï l’oportuna prevenció:
- Les fogueres de l’obra.
- La fusta.
- El desordre de l’obra.
- La brutícia de l'obra.
- L’emmagatzematge d’objectes impregnats en combustible.
- La falta o deficiències de ventilació als magatzems.
- El poliestirè expandit.
- Pintures.
- Vernissos.
- Dissolvents.
- Desencofrants.
- Decapants per pintures.
Normes bàsiques de seguretat
- No permetre l’incendi a l’obra.
- Mantenir neta i ordenada l’obra.
- No emmagatzemar objectes impregnats de combustible.
- Mantenir ventilats els magatzems.
- Protegir els materials combustibles o perillosos de manipulació.
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1.5.3

RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscos de danys a tercers en l'execució de la instal·lació de l'obra poden venir produïts per la circulació de
vehicles, transport i subministrament de materials, per les carreteres i camins de l'entorn de l'obra a les zones
creades com aplecs, així com de la possible presència de persones alienes a l'obra (curiosos).
Per això, es considerarà zona de treball aquella on es desenvolupin màquines, vehicles i operaris treballant, i
zona de perill una franja de cinc (5) metres al voltant de la primera zona.
Totes les zones en les quals per raons de treball o protecció hagin estar restringides al pas de persones es
barraran convenientment amb caràcter previ a l'inici de les operacions.
Els riscos de danys a tercers, per tant, poden ser els que segueixen:
- Caigudes al mateix nivell
- Caigudes d'objectes i materials
- Atropellaments
- Derivats dels transports de màquines o productes
- Màquines, vehicles
- Produïts per circulació de gent aliena a l'obra.
Normes bàsiques de seguretat
- Es senyalitzarà la prohibició d’entrada al personal aliè de l'obra en els accessos als talls. Es senyalitzaran
els treballs amb maquinària pesada.
- No es manipularan objectes sobre la via pública.
- Els desviaments de trànsit compliran amb la “Guia Tècnica per a la Senyalització d'obres fixes i mòbils”.
Proteccions col·lectives.
- Cinta d’abalisament.
- Senyalització viària.
- Cons.
1.6

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
1.6.1

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A UTILITZAR A L’OBRA

Tot element de protecció personal s’ajustarà a l’especificat al R.D. 1407/92 "Equipos de Protección Individual.
Comercialización en la Unión Europea". En el cas que no existeixi Norma de Certificació o d’Homologació
oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions requerides pel que es demanarà al fabricant un informe
dels assajos realitzats.
Protecció del cap
-

Cascos on existeixi risc de caiguda d’objectes.
Ulleres anti-impactes.
Ulleres anti-pols.
Careta de respiració anti-pols.
Protector auditiu de tap.
Protector auditiu de casc.

Protecció del cos
-

Cinturó / arnés de seguretat en treballs d’alçada.
Granotes o vestits de treball color groc (corporatiu).
Vestits impermeables.
Armilla per a senyalista.

Protecció d’extremitats superiors
-

Guants de goma fins per a treballs de ram paleta i formigonat.
Guants per a ús general per a la manipulació de materials i objectes.
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-

Guants dielèctrics.

Protecció d’extremitats inferiors
-

Botes impermeables a l’aigua i a la humitat.
Botes de seguretat de lona.
Botes de seguretat de pell
Botes dielèctriques.
1.6.2

PROTECCIÓ COL·LECTIVA A UTILITZAR A L’OBRA

Senyalització general
En quant a la senyalització hem de dir que s’aplicaran les normes de carreteres tant a obres fixes com a mòbils.
A més, i seguint les recomanacions dels Ajuntaments.


Itineraris i passos per a vianants
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç
(1/3) de l’amplada de la vorera existent.
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,4 m.)



Senyals i elements d’abalisament i defensa
- Els definits a la Normativa Municipal o subsidiàriament els definits específicament com
senyals B, C, D i E a la Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de
Barcelona.
- Els de la norma de carreteres per vies de circulació de velocitat màxima igual o menor a 50
km/h.
- Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” de 1050 x 600 mm, amb 10 dies d’antelació a l’inici
dels treballs, tot comunicant-ho a la Policia Municipal.
- Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals
Senyals de seguretat
- Obligatori l’ús del casc, cinturó de seguretat anti-caigudes, cinturó anti-vibratori, ulleres anti-impactes,
careta anti-pols, protectors auditius, botes i guants.
- Caigudes d’objectes, risc de contacte elèctric, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment,
càrregues suspeses, incendi i explosions.
- Entrada i sortida de vehicles.
- Prohibida l’entrada a tothom que no sigui de l’obra, prohibit fer foc, prohibit fumar.
- Senyal informatiu de localització de farmaciola i extintor.
Senyalització del trànsit rodat
-

Senyals de trànsit (precaució obres, limitació de velocitat, estretament, etc.)
Cons de senyalització.
Plafons direccionals.
Barrera de PVC injectat normalitzada pel desviament de trànsit.
Garlandes lluminoses de 25 m. de longitud.

Senyalització interna de l’obra
-

Baranes de limitació i protecció a la vora d’excavacions (rases) i delimitació de les zones de treball.
Cordó d’abalisament.
Tanques mòbils metàl·liques.
Garlandes lluminoses de 25 m. de longitud.
Tancament provisional d’obra format amb postes cada 3 m. i xarxa metàl·lica.

Altres proteccions col·lectives
- Enllumenat de les zones de treball.
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-

Senyals acústics en vehicles i màquines.
Topalls de desplaçament de vehicles al costat de desnivell, excavacions, etc.
Plataformes metàl·liques per el pas de persones i vehicles.
Extintors de pols polivalent ABC.
Preses de terra.
Interruptors diferencials.
Regat del terreny.
1.6.3

FORMACIÓ I INFORMACIÓ

Tot el personal ha de rebre, al ingressar a l’obra, una exposició de l’organització de la seguretat i les normes
generals d’actuació en aquest centre de treball, i demostrar haver entès aquestes explicacions. A més, en un
termini no superior a 15 dies, se li facilitarà formació adequada en matèria de riscos i la prevenció
corresponent a la seva especialitat, sempre que no l’hagués rebut en un termini d’un any per la pròpia
OSERMA.o un altre Organisme de reconegut prestigi. Els empleats dels subcontractistes acreditaran i
demostraran haver rebut aquesta formació mitjançant la seva Empresa o Mútua d’Accidents de Treball.
Quan un operari canviï de tipus d’activitat, l’encarregat li comunicarà, a més del seu procediment de treball,
els riscos derivats del mateix i les mesures preventives a prendre; l’operari demostrarà haver entès aquestes
mesures. L’acreditació de les xerrades de seguretat fetes s’arxivaran a l’obra dins de la carpeta de Seguretat
del Sistema de Control de Qualitat, amb còpia al Servei de Personal.
1.6.4


PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

Farmacioles

Es disposarà de farmacioles que continguin el material necessari. Hi haurà una a cada tall amb més de sis
persones i duració superior a cinc dies.


Assistència a accidentats

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics on s’ha de traslladar als
accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament al tenir cobert aquest servei mitjançant PREMAP.
En aquest cas el centre més proper de la xarxa assistencial de la nostra Mútua per accidents lleus es troba
situat a : ( annex llistats centres assistencials)
Telèfon PREMAP: 902 16 61 61
Mallorca, 603-609
Per a casos més greus s’haurien de dirigir al següent centre d’urgències: Annex Llistat Hospitals

Els telèfons de comunicació en cas d’emergència són:
Telèfon de coordinació d’emergència:
Bombers:
Ambulàncies / SEM :
Mossos d´Esquadra
Guardia Urbana
Informació toxicològica:

112
085/112
061/112
112
112
915 620 420

És obligatori disposar a l’obra i en lloc ben visible d’una llista dels telèfons i adreces dels Centres assignats per
a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres
d’Assistència.
 Reconeixement Mèdic
Tot el personal que comença a treballar a l’obra, tindrà a la seva disposició un equip mèdic per passar un
reconeixement mèdic específic previ, seguint protocols mèdics adequats als riscos derivats del seu lloc de
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treball, a l’inici de l’activitat que es repetirà periòdicament. Si el treballador renuncia a aquest dret, ho farà per
escrit.
1.6.5

SERVEI DE PREVENCIÓ

Hi ha un Servei de Prevenció Alie VALORA PREVENCIÓ, que cobreix amb personal d’OSERMA les especialitats
de Seguretat en el Treball, Ergonomia, Higiene Industrial i Psicosociologia.
seguint el model d’integrar la seguretat dins del procés de producció amb les següents funcions :
 Redacció de Normativa interna.
 Redacció d'estudis de seguretat.
 Redacció dels Plans de Seguretat i Salut.
 Redacció dels Anàlisis de Riscos.
 Avaluacions de riscos de centres fixes: oficines i tallers.
 Control d'obres de forma periòdica amb informe d'estat de la mateixa.
 Investigació dels accidents.
 Realització de les Estadístiques.
 Formació dels treballadors.
Les especialitats preventives de Medicina del treball i Higiene Industrial, estan concertades amb el Servei de
Prevenció VALORA PREVENCIÓ.
L’atenció dels accidentats es realitzarà amb l’auxili de la nostra Mútua d’accidents de Treball, ASEPEYO, amb la
seva xarxa assistencial per cobrir els apartats sanitaris, accident i malalties professionals.
1.6.6

DELEGATS DE PREVENCIÓ I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Existeix constituït un Comitè de Seguretat i Salut laboral a nivell del Centre “Província de Barcelona“, amb dos
Delegats de Prevenció.
1.6.7

RECURS PREVENTIUS

La presencia de Recursos Preventius a l’obra ve definida per les següents lleis i reals decrets:
-

-

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (modificada mitjançant la Llei 54/2003) en el seu article 32
bis “Presencia de los Recursos Preventivos” i disposició addicional catorzena “Presencia de Recursos
Preventivos en las obras de construcción”.
Reial Decret 39/1997 (modificat mitjançant Reial Decret 604/2006) en el seu article 22 bis “Presencia de
los recursos preventivos”.
Reial Decret 1627/1997 (modificat mitjançant Reial Decret 604/2006) en el annex 2 “Relación no
exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores”
i la disposició addicional única “Presencia de recursos preventivos en obras de construcción”.

(*) No es preveu la utilització de maquinaria sense segell CE en les condicions que estableix la llei (“ ...que
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de
aplicación.”) tot i que en cas contrari l’obra adoptarà les mesures necessàries per assegurar la presencia de
recursos preventius durant el seu ús.
En les activitats enumerades l’obra disposarà d’un recurs preventiu que realitzarà les funcions contemplades
per la llei. També estarà en aquelles activitats en que ho requereixi la Inspecció de Treball.
De totes formes OSERMA disposarà d’un Recurs Preventiu fixa a l’obra, estaran habilitats per realitzar
aquestes funcions els següents operaris:
- Cap d’Obra.
- Cap de Producció.
- Encarregat.
- Altre personal de OSERMA amb curs de nivell bàsic en prevenció.
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També s’exigirà a les subcontractes que aportin un Recurs Preventiu propi mentre duri la seva activitat a
l’obra.
1.6.8

COORDINACIÓ AMB ELS SUBCONTRACTISTES

Es constituirà una Comissió de Seguretat formada per OSERMA i un representat de cada Empresa
Subcontractada.
Aquesta Comissió es reunirà, al menys, mensualment per tractar els temes relatius a la Prevenció, aixecant
actes de les reunions, el Cap d´Obra es el responsable de formalitzar aquestes reunions.
1.6.9

CONTROL D’ACCIDENTS

Registre d’accidents
Tot accident que produeixi una incapacitat laboral superior a 24 hores serà enregistrat i informat en l’informe
d’accident.
Aquest model té per objecte:
-

Reflectir els accidents que es produeixin.
Deixar constància de què el Cap d’Obra s’ha assabentat de que s’ha lesionat un productor a
les seves ordres.
Permetre, mitjançant el seu tractament per ordinador, la confecció de l’estadística de
seguretat.

Estadística
Tots els mesos s’elaborarà l’Estadística de Seguretat, en la que mínimament apareixeran els següents índex:
1.7

Freqüència: en el mes i a origen d’obra.
Gravetat: en el mes i a origen d’obra.
Jornades perdudes per accident: en el mes, a origen i mitja.

PLA D’EMERGÈNCIA

Es defineix com emergència: qualsevol contingència que no pot ser dominada per l'actuació immediata de qui
la detecta, i si pot produir una situació crítica, el control de la qual exigeix uns mitjans superiors als disponibles
en el lloc del succés.
En alguns casos poden anar acompanyades per situacions catastròfiques, accentuant-se en aquest cas el risc
que pot posar en perill la integritat de les instal·lacions i de les persones que es troben en elles, exigint una
evacuació ràpida de les mateixes quan els riscos superin amb escreix als mitjans disponibles.
Les emergències es poden classificar pel seu origen en:
o
o
o

NATURALS: Terratrèmols, huracans, inundacions o avingudes.
TÈCNIQUES: Incendi, explosions
SOCIALS: Intrusió, sabotatge, amenaça de bomba

Considerant les característiques de la zona d'obres, es considera que les situacions d'emergència principals
són: EVACUACIÓ DE PERSONAL ACCIDENTAT, INCENDI, AVINGUDES I TRENCAMENTS DE CONDUCCIONS.
L'objecte de l'anàlisi de les situacions possibles d'emergència és determinar l'organització de les persones que
poden ser afectades en les mateixes, indicant quins mitjans de protecció són necessaris. La fi que es
persegueix és la de poder respondre de forma ràpida, coordinada i eficaç per a minimitzar les conseqüències
tant humanes com materials que es deriven de tota situació d'emergència.
Els objectius bàsics són:
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Combatre el sinistre en la seva fase inicial
Organitzar l’evacuació de persones i béns
Prestar una primera ajuda a les possibles víctimes
Comunicar als serveis externs la causa de l’emergència per a la seva intervenció
Cooperar amb els Organismes Oficials i els serveis públics
Restablir la normalitat una vegada controlat el sinistre
Coordinar tots els serveis

RESPONSABILITATS
La persona que detecti una situació de potencial emergència ha d'informar immediatament al Cap d'Obra o, en
defecte d'això, a l'Encarregat d'Obra perquè prengui les accions preventives necessàries.
El Cap d’Obra i, en la seva absència, l’Encarregat, és responsable de:
-

-

Davant la detecció d'una emergència potencial, prendre les accions preventives necessàries que
minimitzin les possibilitats que es produeixi.
Davant la detecció d'una emergència, prendre les accions necessàries per a minimitzar les
conseqüències, ordenar l'actuació de l'Equip d'Obra quan sigui viable i no posant en risc la seva
integritat física, i avisant a les autoritats competents quan l'emergència superi els límits d'actuació
del propi Equip d'Obra.
Amb posterioritat a l'emergència, informar als organismes competents sobre els abocaments
produïts, si és el cas, així com gestionar correctament els residus generats.

MESURES A ADOPTAR EN CAS D’ ACCIDENT
En línies generals les mesures a adoptar són les següents:
-

Existiran unes farmacioles portàtils en els diferents talls i hauran de contenir el material
especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball

-

Es disposarà d'un lloc prou visible per a incloure una llista amb telèfons i adreces dels centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., que garanteixi un ràpid transport dels possibles
accidentats als centres d'assistència.

-

El reconeixement mèdic de tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de ser previ al
treball, i serà repetit en el període d'un any. Si l'aigua no prové d'una xarxa de proveïment
municipal i té com destinació el seu consum humà haurà de ser analitzada.

A continuació s'indiquen les mesures a adoptar en aspectes més específics:
Davant la impossibilitat que en tots els centres laborals hagi un metge, és necessari formar als treballadors en
les tècniques d'aplicació de primers auxilis, entenent per tals cures i atencions immediates que es
proporcionaran a qui ha sofert un accident, a fi d'alleujar el seu dolor, evitar que s'agreugi i, moltes vegades,
que sobrevinguin incapacitats i fins i tot la mort.
La principal missió dels primers auxilis són:





Evitar més lesions de les ja produïdes
Recuperar la vida a qui estigui a punt de perdre-la
Protegir les ferides de possibles infeccions i complicacions
Transportar al ferit fins al lloc on pugui rebre assistència sanitària

Els principis generals sobre primers auxilis són:
1) Conservar la calma i actuar ràpidament, sense fer cas de l'opinió dels curiosos.
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2) Moure a l'accidentat amb suavitat i precaució.
3) Tranquil·litzar a l'accidentat, donant-li ànims, mitigant la seva preocupació.
4) Tombar a la víctima sobre el sòl en el mateix lloc on s'hagi produït l'accident, col·locant-li de costat, amb el
cap enrere o inclinat cap a un costat.
5) Procedir a un examen general per a comprovar els efectes de l'accident (fractura, hemorràgia, cremada,
pèrdua del coneixement, etc.), així com les possibles condicions de perillositat del lloc on es troba la
víctima.
6) Tret que sigui absolutament necessari (ambients perillosos, electrocució, etc.) no ha de retirar-se
l'accidentat del lloc que es troba fins que es conegui amb seguretat la seva lesió i se li hagin impartit els
primers auxilis.
7) El primer que s'atendrà és la respiració i les possibles hemorràgies.
8) No donar de beure mai en cas de pèrdua de coneixement.
9) Procurar que la víctima no es refredi, tapant-la amb flassades i mantenint l'ambient a una temperatura
agradable.
10) Avisar al metge més pròxim, donant-li les dades conegudes perquè pugui indicar les mesures a adoptar
fins a la seva arribada.
11) Traslladar a l'accidentat, una vegada atès, fins al lloc de socors un hospital més pròxim.
MESURES A ADOPTAR EN CAS D’INCENDI
La clau perquè el nivell de Prevenció contra incendis d'una Obra sigui acceptable, resideix en la importància
que es doni al factor humà. Per molta que sigui l'atenció econòmica i de mitjans que es presti, sense el factor
humà, no resultarà efectiu. Tota la plantilla ha d'estar involucrada en la prevenció contra incendis. Depenent
de la grandària de les instal·lacions, perillositat i nombre de treballadors, l'Organització de Prevenció
d'Incendis haurà de tenir una naturalesa d'acord amb aquests aspectes.
Normes bàsiques de prevenció d’ incendis









Mantenir l’ordre i neteja
No llençar llumins, ni burilles enceses al terra, papereres o cubs de la brossa.
No fumar als locals de treball durant l’última hora de la jornada.
Respectar les senyals de prohibició de fumar.
No manipular indegudament les instal·lacions elèctriques i no improvisar fusibles.
Evitar l’ús d’endolls múltiples
No situar-se pròxim a fonts d’enllumenat, calefacció, etc... materials combustibles (draps, papers, etc...)
Compte amb la manipulació de productes inflamables, emmagatzemar-los en un recinte aïllat i separat de
les zones de treballs, mantenint en aquestes només la quantitat precisa. No manipular-los ni
emmagatzemar-los pròxims a una font de calor.
 Compte amb els treballs que originen flama, guspires, etc... estudiar prèviament el moment i lloc on
aquests es realitzaran.
Procediment d’ actuació contra incendis
Sempre, el primer pas a seguir al detectar-se un focus d'incendi és donar l'alarma ja sigui a viva veu, ja sigui
usant algun telèfon, perquè sigui avisat el grup d'intervenció. El Cap d'Obra o, en la seva absència l'Encarregat
d'Obra, aportarà els mitjans necessaris per a actuar conjuntament amb els bombers. Seran aquests qui
decidiran si s’han de prendre accions preventives com l'evacuació de zones pròximes habitades, la notificació
als Ajuntaments, etc. Tota la maquinària pesada quedarà a la disposició dels bombers, si aquests la
requereixen per a utilitzar-la en l'extinció de l'incendi. Els noms i telèfons de les persones responsables de
desenvolupar les accions anteriors es mantindran actualitzats durant tota l'Obra en el cartell de llista
telefònica existent en l'obra.
Final de l’emergència
Previ informe favorable dels Bombers, el Cap d'emergència ordenarà el restabliment i realitzarà un informe del
succés procurant prendre les mesures necessàries per a evitar la seva reaparició. Haurà de dur un arxiu històric
dels successos, accions seguides i mesures adoptades.
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MESURES A ADOPTAR EN CAS D’ AVINGUDES
Accions Preventives
Els apilaments d'àrids, parc de maquinària i apilaments de productes tòxics i perillosos no es realitzaran en
zones amb el risc d'inundacions.
En temps de temporal demanar informació meteorològica de la zona.
Actuació en cas d’emergència
En cas d'avingudes o fortes pluges que puguin provocar una forta crescuda de la llera del riu que pugui afectar
a la zona d'obra s'hauran de paralitzar els treballs i mantenir evacuada l'obra.
Sempre que sigui possible sense que es posi en risc la salut de les persones, es tendirà a treure tota la
maquinària de les zones inundables.
Accions posteriors a la situació d’emergència
En el cas que, com a conseqüència de la inundació, es produeixin abocaments accidentals a cursos naturals
d'aigua, el Cap d'Obra ho comunicarà immediatament a la Junta d'Aigües de la Comunitat perquè prengui les
mesures que consideri oportunes.
En aquesta comunicació haurà d'incloure la tipologia de l'abocament (producte abocat), així com les quantitats
aproximades que s'hagin abocat.
Els noms i telèfons de les persones responsables de desenvolupar les accions anteriors es mantindran
actualitzats durant tota l'Obra en el cartell de llista telefònica existent en l'obra.
MESURES A ADOPTAR EN CAS DE CONDUCCIONS DE SERVEIS
Accions Preventives
Amb una antelació mínima de quinze dies de l'inici dels treballs, el Cap d'Obra sol·licitarà per escrit a la
Companyia Subministradora l'emplaçament exacte de les seves conduccions. Durant els treballs, es procedirà a
localitzar les conduccions, procurant operar amb la màxima cura per a no danyar-les.
Actuació en cas d’emergència
Si es produís un trencament accidental, el Cap d'Obra avisarà immediatament a l'Empresa Subministradora, i
es procedirà a prendre les mesures necessàries per a mantenir aïllat el lloc de l'accident, fins a l'arribada dels
tècnics especialistes. Si l'accident comporta danys personals s'avisarà urgentment al servei d'ambulàncies més
pròxim i s'actuarà com descriu l'apartat anterior “Mesures a prendre en cas d'accident” Al mateix temps,
s'informarà dels fets a l'Ajuntament de la població afectada. Els noms i telèfons de les persones responsables
de desenvolupar les accions anteriors es mantindran actualitzats durant tota l'Obra en el cartell de llista
telefònica existent en l'obra.
Accions posteriors a la situació d’emergència
Una vegada solucionada l'emergència, el Cap d'Obra redactarà un “Comunicat d'Emergència” en el qual es
descriurà el lloc, els responsables, la data, el temps de reacció, la descripció dels fets, les entitats involucrades,
etc.
1.8

PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

Per a evitar possibles accidents a tercers es prendran les següents mesures de protecció:
-

-

Baranes de limitació i protecció.
Formació de tancament amb panells de guix laminat per les tasques en la façana exterior,
creant un corredor protegit per a vianants sota el voladís pel carrer Diputació i delimitació de
la zona de treball per la plataforma elevadora, mòbil.
Abalisament de les zones d’actuació amb senyalització lluminosa que es revisarà diàriament.
Senyals de trànsit.
Desviaments del trànsit i disseny de recorreguts alternatius.
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-

1.9

Marquesines de protecció.
Senyals de seguretat.
Tancaments provisionals de les zones afectades pels treballs amb tanca metàl·lica
galvanitzada de 2 m. d’alçada amb peus prefabricats de formigó al pati interior per les
tasques a la façana posterior.

VARIACIONS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

El present Pla de Seguretat i Salut en el Treball podrà es actualitzar en el moment que les diverses fases d’obra
ho vagin requerint com a conseqüència de variacions o incidències que es puguin produir i siguin de difícil
previsió. Totes les variacions i/o ampliacions del present Pla de Seguretat i Salut en el Treball, una vegada
definit el risc generat i efectuada la seva quantificació econòmica es sotmetran a l’aprovació de la Direcció
d’Obra incorporant-se a continuació al Pla de Seguretat i Salut en el Treball com annex.
NOTA: pels treballs especials fets per subcontractistes, el Servei de Prevenció de la subcontracta redactarà un
Pla de Seguretat específic. Aquest Pla es presentarà al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació.

Barcelona, 3 de març de 2019
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ANNEX 1 – FITXES GRÀFIQUES
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