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MEMÒRIA

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI
El present Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de les obres del “PROJECTE DEL COBRIMENT
DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL”; per a l’ajuntament del Morell, les previsions
respecte al risc d’accidents i malalties professionals, així com de les derivades dels treballs de reparació, conservació i
manteniment, juntament amb les preceptives instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors.
Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en el camp
de la prevenció de rics professionals, facilitant el desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut sota el control del Coordinador
en matèria de seguretat i salut, durant l’execució de l’obra, i/o de la Direcció Facultativa, d’acord amb el "Real Decreto
1627/1997 de 24 d’octubre", que estableix les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres.
2.- DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
2.1.- Situació
A la avinguda Camí de Reus nº15, zona esportiva del Morell.
2.2.- Característiques de l’obra
Les obres contemplades en aquest estudi, son les definides en el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE PISTA
POLIESPORTIVA COBERTA”; per a l’ajuntament del Morell.
2.3.- Pressupost
El pressupost de les obres ascendeix a la quantitat de: UN MILIÓ DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL DOS-CENTS
SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.285.206’39 €)
2.4.- Termini d’execució
El termini d’execució de les obres s’ha fixat en SIS (10) mesos.
2.5.- Personal
El nombre màxim de persones treballant a l’obra serà de DEU (10) persones.
2.6.- Interferències i serveis afectats
- Interferències
Circulació de vehicles de la pròpia empresa i de transportistes aliens, per a la càrrega i descàrrega de mercaderies,
mestres durin les obres.
- Serveis
No es preveu que es pugui afectar cap servei.
2.7.- Principals unitats constructives que composen l’obra
Les principals unitats constructives que composen l’obra son:
Demolicions
Moviment de terres
Fonaments
Cobertes
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Paviments
Evacuació
Enllumenat
Instal·lació plaques solars
Protecció contra incendis

3.- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONAL
3.1.- Proteccions individuals
Tipus

Us

Casc

Per a totes les persones que participen a l’obra,
inclús visitants

Ulleres contra impacte i antipols
Màscara antipols
Filtres per a màscares
Protectors auditius
Pantalla contra projecció de partícules
Cinturons de seguretat:

Seran de la classe que s’adapti al risc específic de
cada treball

Cinturons antivibratoris
Granota o bus de treball:

Es tindrà en conte les reposicions durant l’obra,
segons Conveni Col·lectiu Provincial

Armilles salvavides:
Armilles reflectants:

En treballs d’escassa visibilitat o nocturns

Vestits d’aigua:

S'en tindran de previstos a l’obra

Davantal de cuir
Equip de soldador
Guants de goma fina:

Per a paletes i operaris que treballin al formigonat

Guants de cuir i antitall:

Per a manejar objectes i materials

Guants dielèctrics:

Per a baixa tensió

Botes d’aigua:

D’acord amb MT-27

Botes de Seguretat:

Classe III

3.2.- Proteccions col·lectives
Tipus
Tanques de protecció i limitació
Topalls de desplaçament de vehicles
Abalisament lluminós
Extintors
Interruptors diferencials
Preses de terra
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Vàlvules de retenció
Recs
Xarxes

Senyalització general
Tipus
Senyals de STOP

Situació
A les sortides de vehicles

Obligació d’ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres,
màscares, proteccions auditives, botes i guants
Risc elèctric, caiguda d’objectes, caigudes a diferent
nivell, maquinaria pesada en moviment, càrregues
suspeses, incendi i explosió
Entrada i sortida de vehicles
Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit
encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar
Senyal informatiu de localització de farmaciola i
extintor
Cinta de abalisament
Senyalització de riscos
Es col·locaran a l’obra convenientment situats els rètols i senyals d’advertència, prohibició i obligació que fan referència
als riscos existents a l’obra.
Així mateix es senyalitzaran amb cordó d’abalisament reflectant, balises, tanques, cons, i altres, els llocs i zones en els
que la distància o pas suposi risc d’accident.
Tipus de senyal

Situació

Prohibit el pas

Entrada principal

Obligació casc de seguretat

Entrada obra

Obligació botes de seguretat

Entrada obra

Obligació cinturó seguretat

Peu de grues i treballa d’altura

Obligació d’ulleres i caretes antipols

Serres de disc i formigonat

Precaució càrregues suspeses

Zona influència grua

STOPS
Senyalització vial de l’obra i de limitació de
velocitat, segons RD 1403/86 (BOE 09-07-86)

4.- RISCOS
4.1.- Riscos professionals
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Demolicions
Tipus
Caigudes d’altura
Caigudes per enfonsament del forjat

Prevenció
Usar l’equip de protecció personal reglamentari
Instal·lar a l’obra:
Bastides, passarel·les, cables fiadors per a cinturó de
seguretat, xarxes, cordes, canals d’evacuació de
runa.

Caigudes de materials
Electrocucions
Cops
Caigudes al mateix nivell

Senyalització acurada de l’obra.

Lesions amb objectes punxants
Pols

Reg del material per evitar la pols

Sorolls
Excavacions
Tipus

Prevenció

Sorolls

Usar protectors auditius

Atrapaments i atropellaments

No situar-se en el radi d’acció de la maquinaria
Les màquines portaran avisadors lluminosos i
acústics ambdós sentits de la marxa

Projecció de partícules

Usar ulleres de protecció

Caiguda d’objectes

Usar casc i robes adequades

Lumbàlgies i vibracions

Usar cinturó antivibratori

Pols

Risc sense regar
Usar ulleres i màscares

Bolcs

Les màquines tindran cabina o cèrcol de protecció

Transport
Tipus

Prevenció

Caiguda de materials

Durant la càrrega el conductor no estarà a la cabina.
La càrrega no sobrepassarà l’altura de la cabina

Bolcs

Els vehicles tindran cabina o cèrcol de protecció

Atropellament

Els vehicles portaran senyalització lluminosa i
acústica, ambdós sentits de la marxa

Excés de càrrega

No es permetrà

Sorolls

Usar protectors auditius

Rases i pous
Tipus

Prevenció

Despreniments i atropellaments

Estrebat apropiat d'1'30 m de fondària
Accés amb escales i passarel·les apropiades

Caiguda d’objectes

Protecció amb xarxes i taulers
Usar casc de protecció

Encofrats
Tipus
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Caigudes

Dotar d’accessos, passarel·les i baranes apropiades

Defectes de subjecció i tancament

Al acabar l’encofrat revisar minuciosament els
acodolaments, tancaments, etc

Moviments hidràulics

Al formigonar repartir al màxim per no provocar
desequilibris

Falles de cindrat

Disposar els mòduls adequadament, tenint en conte
el pes a suportar. Les bases de recolzament hauran
d’estendre sobre terreny ferm a taulons per a repartir
la càrrega

Ferrallat
Tipus

Prevenció

Defectes de lligam

Utilitzar doble filferro per a lligar

Talls a les mans

Usar guants adequats

Caiguda de barres als peus

Usar botes de seguretat

Formigonat
Tipus

Prevenció

Cremades a la cara

Usar ulleres protectores

Caustificacions en general i projecció de partícules

Usar granota, guants i botes antilliscants. Rentar-se
amb aigua inclús els ulls en cas d’esquitxades

Atrapament de mans

Tenir la màxima cura en la manipulació de
canaletes, canonades i cubilots. Ajudar-se
mitjançant cordes

Caiguda de canaletes o tubs a les cames

Usar botes de seguretat

Descontrol de la mànega flexible terminal (bomba de
formigonat), de canaletes o cubilots

Per a manipular-los utilitzat cordes

Reblerts i compactacions
Tipus

Prevenció

Atrapaments i atropellaments

No situar-se en el radi d’acció de les màquines i
vehicles

Caiguda d’objectes

Usar casc i roba protectora. La càrrega no obre
sortirà de la caixa dels vehicles

Lumbàlgies i vibracions

Usar cinturons antivibratoris

Bolcs

Les màquines i vehicles, tindran cabines o cèrcols de
protecció.
Treballaran dintre dels límits permesos d’inclinació

Sorolls

Usar protectors auditius

Pols

Recs i utilitzar màscares i ulleres

Projecció de partícules

Usar ulleres protectores
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Instal·lació de canonades i canalitzacions
Tipus

Prevenció

Atrapaments i atropellaments

No situar-se en el radi d’acció de les maquines i
vehicles

Bolcs

Les màquines i vehicles tindran cabines i cèrcols de
protecció

Caigudes a diferent nivell

Dotar d’accessos, passarel·les i baranes
reglamentàries

Caiguda d’objectes i tubs

Estrebar convenientment

Caiguda d’objectes i tubs

Usar casc, guants i botes de protecció

Cops i rascades

Usar casc, guants i botes de protecció

Murs i estructures
Tipus

Prevenció

Atrapaments i atropellaments

No situar-se en el radi d’acció de les màquines. Les
màquines i vehicles tindran cabines i cèrcols de
protecció

Caigudes a diferent nivell

Dotar d’accessos, passarel·les i baranes
reglamentàries. Usar cinturó de seguretat

Caigudes al mateix nivell

Tenir ordenat el lloc de treball

Caigudes d’objectes i despreniments de càrregues

Usar casc i botes de seguretat. No situar-se en el radi
d’acció de les grues

Ferides a peus i mans

Usar guants i botes de seguretat

Projecció de partícules

Usar ulleres de seguretat

Pintura, impermeabilització i aïllament
Tipus

Prevenció

Intoxicacions respiratòries i cutànies

Usar màscara i guants. Mantenir els locals ventilats

Caigudes

Dotar les bastides de baranes i usar cinturó de
seguretat

Fusteria i serralleria
Tipus

Prevenció

Caigudes

Usar cinturó de seguretat

Tals i punxades

Usar casc, guants i botes de seguretat

Cremades

Usar granota i tots els elements de seguretat personal

Instal·lació elèctrica
Tipus

Prevenció

Atropellaments

No situar-se en el radi d’acció de màquines i vehicles

Caigudes

Dotar les bastides amb baranes reglamentàries i
cable fiador del cinturó de seguretat. Vigilar el bon
estat de les escales

Despreniment de càrregues

No situar-se en el radi d’acció de les grues

Electrocucions

No treballar amb tensió a la xarxa. Usar casc, guants
dielèctrics i botes de goma.

Hash: CUBhTZvDs/oZq9jvhkPm85dDhZw=

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORTIVA COBERTA - EL MORELL
OCTUBRE DE 2020

Totes les eines tindran el mànec aïllat
Riscos produïts per agents atmosfèrics
Tipus

Prevenció

Riscos elèctrics

Instal·lació de diferencials i magnetotèrmics

Riscos d’incendis

Previsió d’extintors

4.2.-Risc de danys a tercers
Tipus

Prevenció

Desviaments provisionals de camins alternatius de
circulació i creuaments

Senyalització viària. Limitació de velocitat.
Regulació de la circulació amb semàfors o personal

Circulació de persones alienes a l’obra

Rètols de prohibició, tanques de protecció, cordons i
balises

5.-INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR
Les instal·lacions d'Higiene i Benestar constaran de locals per a vestidors, sanitaris i menjador, formats per mòduls
monobloc juxtaposats. S’ha dimensionat la instal·lació per a un nombre màxim de 40 treballadors, i un període d’utilització de
12 mesos, amb les característiques següents:
-Vestidors
Nombre:
Dimensions:
Equipament:

-Sanitaris
Nombre:
Dimensions:
Equipament:

-Menjador
Nombre:
Dimensions:
Equipament:
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Armaris
Bancs
Contenidors deixalles
Radiadors d’infrarojos

1
51 m2
10
2
1
2

Lavabos
Dutxes
Inodors
Miralls
Escalfadors d’aigua
Radiadors d’infrarojos

1
30 m2
2
2
2
2
1
2

Bancs
Taules
Escalfadors de menjar
Pica amb aixetes
Nombre d’aixetes
Radiadors d’infrarojos

1
45 m2
2
1
1
1
1
2
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Contenidor de deixalles

1

Tots els locals tindran la respectiva instal·lació elèctrica protegida contra contactes elèctrics i sobreintensitats mitjançant
els corresponents interruptors diferencials i magnetotèrmics.
La instal·lació d’escomesa d’aigua es connectarà a la xarxa de servei urbà, en cas contrari es realitzaran comprovacions
periòdiques de les condicions higiènic-sanitàries del subministrament d’aigua.
L’evacuació d’aigües residuals es connectarà si es possible a la xarxa de clavegueram municipal, en cas contrari
s’instal·larà una fosa sèptica que complirà tant en la construcció, utilització i possible demolició les normes sanitàries i
higièniques reglamentàries.
6.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
La instal·lació elèctrica tindrà com a mínim les característiques següents:
Tensió:
Potència:

220/380 V
50 Kw

-Sistema de protecció
La protecció de la instal·lació elèctrica es realitzarà mitjançant la posada a terra des del quadre general de tota la xarxa
i els dispositius diferencials necessaris.
Acomplirà els requisits següents:
Posada a terra:

Nombre mínim de piques 1
Resistència a terra: < 37 Omhs

Diferencials:

Sensibilitat
30 mA
300 mA

Nombre
2
1

Situació
quadre
quadre

-Xarxa general
La xarxa general per a la distribució de la corrent elèctrica, constarà d’un quadre general i quadres de distribució
repartits, segons les necessitats de l’obra, subministrament corrent elèctrica a les següents màquines:
Màquina
Formigoneres
Serres circulars
Grup soldadura
Vibradors
Grua
Diversos
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7.- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Els llocs i zones de l’obra amb perill d’incendi estaran equipats amb extintors portàtils repartits en la forma següent:
Situació
Caseta
Mòbils

Nombre
3
2

Tipus
Pols Polivalent
Pols Polivalent

8.- MAQUINARIA I EQUIP A UTILITZAR
S’ha previst la utilització de la maquinària següent:
Màquina
Pala carregadora
Motoanivelladora
Corró vibratori
Camió cisterna
Camions
Retroexcavadora
Retroexcavadora amb martell trencador
Compressor
Pico vibrant
Remolinador mecànic
Regle vibratori
Màquina talla junts
Formigonera
Grup soldadura
Equips per tall oxiacetilènic
Grua
Serres

Nombre
2
1
2
1
5
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2

9.- MEDIS PREVENTIUS I D’ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT
9.1.- Formació del personal
Tot el personal ha de rebre al ingressar a l’obra, una explicació dels mètodes de treball i els riscos que aquests puguin
suposar, juntament amb les mesures de seguretat.
Escollint el personal mes qualificat es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que en tots els llocs
de treball es disposi d’un socorrista.

9.2.- Medicina preventiva i primers auxilis
-Farmaciola:

Es disposarà d’una farmaciola equipada amb el que especifica l'Ordenança General de Seguretat i
Higiene.

-Assistència a Accidents:S’informarà a l’obra de l’adreça dels diferents centres mèdics (serveis propis, mútues
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s’han de traslladar als accidentats per a un, més
ràpid i efectiu tractament.
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-Reconeixement mèdic: Tot el personal al començar a treballar a l’obra, passarà un reconeixement mèdic previ al
treball, i que serà repetit en el període d’un any.
9.3.- Adreces d’interès
Existirà un llistat amb l’adreça i número de telèfon dels següents Serveis i Centres més propers a l’obra:
-Bombers
-Ambulàncies
-Centres hospitalaris
-Policia Nacional
-Guàrdia Civil
-Mossos d'Esquadra
-Policia Municipal
-Llistat de socorristes de l’obra, amb indicació dels seus llocs de treball.
9.4.- Òrgans de seguretat a l’obra
-Coordinador de seguretat i salut
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms, el promotor, abans del inici dels treballs o tant aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un
coordinador en matèria de Seguretat i Salut, durant l’execució de les obres.
-Supervisor de seguretat
S’anomenarà un Supervisor de Seguretat, que estarà sota les ordres del Coordinador de Seguretat. La seva missió serà
la de fer eficaços els mitjans de seguretat, prevenint les necessitats amb antelació, fent complir el Pla de Seguretat i Salut i les
seves possibles actualitzacions.
-Comissió de Seguretat i Higiene
Si el nombre de treballadors a l’obra o fa necessari, es crearà una Comissió de Seguretat, que es constituirà, segons el
Reglament vigent i que s’encarregarà de vigilar la posada en marxa i el seguiment del Pla de Seguretat, i de tot el que es relacioni
amb aquest tema.
-Altres
Es durà un control detallat de l’accidentalitat a l’obra i es realitzaran les investigacions dels accidents que per les seves
circumstàncies particulars ho requereixin.
Totes les màquines, instal·lacions o operacions que tinguin full de control o manteniment, compliran i seguiran dites
instruccions, amb la periodicitat que estableixi la reglamentació pròpia.

10.- PLA DE CIRCULACIÓ A L’OBRA (Personal, maquinaria, materials)
Abans del inici de l’obra s’elaborarà un pla de circulació per l’obra que integri els diversos components productius, i
que tingui en conte les seves possibles interferències.
Especialment es tindrà en conte:
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-Circulació vertical i horitzontal del personal de l’obra
-La protecció contra caigudes de material, mitjançant marquesines, voladissos i passadissos coberts
-La interferència de treballs i operacions ja siguin al mateix nivell o a diferents situats a la mateixa vertical
-La circulació de la maquinària
-L’emmagatzematge, replegament i subministrament de materials a l’obra i zones d’utilització

Tarragona, octubre de 2020

L’arquitecte,
Víctor Pujol i Hugas
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ANNEX I
Normes Generals de Seguretat
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NORMES GENERALS DE SEGURETAT
Les normes i consignes que aquí s’especifiquen tenen un caràcter enunciatiu i no limitatiu, essent obligatori el seu
compliment per a totes les persones que intervinguin a l’obra.
ORGANITZACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT A L’OBRA
FORMA GENERAL D’ACTUACIÓ
El Pla d’actuació dependrà naturalment de les activitats desenvolupades en cada una de les fases que integren la
construcció.
En la present normativa indiquem de forma resumida quina serà la forma general d’actuació, procurant englobar la
totalitat de les activitats, que es desenvoluparan durant l’execució de les mateixes.
TEXT DE LES NORMES
ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA
1.-Supervisor de l’obra
En les obres que ocupin 50 o més treballadors existirà una Comissió legalment instituïda, que vetllarà pel bon
funcionament de l’obra en matèria de Seguretat i Salut.
Quan el nombre de treballadors sigui menor de 50 és designarà un Supervisor de Seguretat i Salut que serà el encarregat
de controlar el compliment de les Normes.
2.-Locals provisionals
Sempre que l’obra o requereixi, pel nombre de treballadors, la seva durada, i la seva ubicació, es disposaran els
corresponents vestidors, serveis sanitaris, així com menjador i Serveis Mèdics d'Urgència, tot complint els requisits reglamentaris
de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene.
Es regularà contractualment l’ús i utilització d’aquests locals per personal contractat per efectuar activitats dintre de
l’obra.
3.-Garatges, tallers i instal·lacions auxiliars
Compliran els requisits següents:
Els locals seran suficientment espaiosos per a que es respectin les distàncies reglamentàries entre màquines.
Estaran convenientment il·luminats, ventilats, protegits i condicionats contra les inclemències atmosfèriques.
Es cuidarà del bon ordre i neteja, equipant-los amb contenidors de deixalles.
Es posarà atenció en el que respecta a la protecció de transmissions i engranatges, així com a l’ús d’esmeriladors, equips
d'oxitall, serres circulars, de cinta, etc.
Quan es tracti de màquines alimentades amb corrent elèctrica, es protegiran amb presa de terra i els dispositius de tall
automàtic de corrent, reglamentaris.
Les màquines i altres elements auxiliars, estaran manipulats per personal competent i qualificat que compleixi les
normes de Seguretat i usi els equips de protecció adequats a cada treball o activitat.
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La revisió i reparació de les màquines i elements auxiliars, així com la confecció de les instal·lacions estarà a càrrec de
personal especialitzat.

4.- Calderes, dipòsits i aparells a pressió
Compliran les normes següents:
Tots els aparells a pressió emprats a l’obra s’ajustaran als reglaments i normes dels Serveis d'Indústria.
Tots els aparells a pressió estaran proveïts de la corresponent vàlvula de seguretat i manòmetre indicador de pressió.
La utilització d’aquests aparells estarà reservada únicament a personal competent i qualificat.
L’equip estarà en bones condicions i amb les connexions apropiades.
Es prestarà especial atenció al que respecta a revisions i retimbrat dels aparells.
5.- Líquids i gasos inflamables
Es tindrà en compte el següent:
S’emmagatzemaran en locals allunyats d’habitatges, instal·lacions provisionals i llocs de treball, mantenint la ventilació
adequada.
Tots els recipients tindran la clau identificadora corresponent.
La seva ubicació i col·locació serà la adequada, es prohibeix l’emmagatzematge de líquids o gasos, que mesclats siguin
explosius o detonants.
Es controlarà la temperatura de l’emmagatzematge.
Es prohibirà fumar, encendre foc i utilitzar línies o efectuar operacions que impliquin perill d’espurnes.
La instal·lació contra-incendis tindrà extintors suficients en nombre i seran del tipus adequat.
La instal·lació elèctrica serà de material antideflagrant.
S’utilitzaran carrets adequats pel trasllat dels cilindres contenidors de líquids i gasos inflamables.
6.- Tall i soldadura
Es cuidarà principalment que:
Els operaris siguin obrers qualificats.
La utilització de pantalles, defenses, ulleres, guants i roba adequada.
Els cables i borns elèctrics estaran protegits i en bones condicions.
El equip elèctric estarà connectat als dispositius de seguretat.
Els cilindres estaran ben lligats, col·locats verticalment i protegits de les inclemències atmosfèriques.
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Els tubs de gas estiguin protegits i en bones condicions.
Els cilindres estiguin equipats amb mesuradors de pressió i els tubs amb vàlvules de retenció de flama abans de
l’escomesa amb els cilindres.
No es tallin o soldin materials o recipients que continguin o hagin contingut materials explosius, detonants i inflamables.
No existeixi perill d’incendi en el lloc de tall o soldadura col·locant extintors del tipus adequat.

És segueixin en tot moment les ordres del Servei d'Equips i Material, per la utilització, conservació i manteniment de
l’equip de tall i soldadura.
7.- Protecció contra-incendis
És seguirà la norma NTE PF/74 del "Ministerio de la Vivienda" pel que fa a la instal·lació contra-incendis.
Existirà personal instruït en l’ús dels extintors i dels mitjans de lluita contra el foc.
Els extintors estaran comprovats, ben situats i senyalitzada la seva situació.
Les instal·lacions d’aigua i extintors tindran en tot moment el camí desembarassat.
Es mantindrà un bon ordre i neteja per evitar l’acumulació de materials combustibles.
Es col·locaran rètols indicant la prohibició de fumar i l’obligació de complir-la.
Totes les portes dels edificis de l’obra, s’obriran en el sentit de l’evacuació.
8.- Protecció contra la corrent elèctrica
En la construcció de la instal·lació elèctrica es tindrà en compte el "Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión" i les
seves Instruccions Complementàries.
Es cuidarà sobre tot de la col·locació i bon servei de les preses de terra i dels dispositius automàtics de tall de corrent
de la instal·lació.
Els conductors elèctrics estaran protegits de cops i talls, es col·locaran en ordre per tot a l’obra, de tal forma que no
sigui causa de contactes elèctrics.
Es vigilarà la proximitat de línies elèctriques a les zones de treball i al desplaçament i treball de la maquinària, prenent-se
les mides oportunes per a la seva protecció.
Les maniobres i reparació de la instal·lació, es farà amb personal electricista especialitzat, quedant totalment prohibides
tals maniobres a qualsevol altre personal.
9.- Circulació i aparcament
Dintre del recinte de l’obra es marcarà una velocitat màxima permesa d’acord amb l’activitat, circulació i seguretat de
l’obra.
S’assenyalaran els itineraris i creuaments amb els reglamentaris senyals de trànsit i de perills.
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Tots els vehicles que es moguin per l’obra, aniran proveïts de senyals acústiques i els que es desplacin a la nit, portaran
dispositius d’il·luminació.
Els camions bolquet no podran circular amb la caixa aixecada i les grues ho faran amb la ploma en la posició més baixa.
Es delimitarà una zona obligatòria d’aparcament.
Es prohibirà el transport de persones sobre màquines i vehicles no condicionats per aquesta finalitat.
El transport de personal i la càrrega dels vehicles s’ajustarà a les normes establertes per la "Jefatura Provincial de
Tráfico".
El transport de personal es farà asseguts en bancs, subjectats de tal forma que no puguin bolcar ni moure.
10.- Màquines d’obra
La manipulació de les màquines estarà a càrrec de personal competent i qualificat, i es protegiran les transmissions i
parts mòbils que puguin ser causa d’accidents.
En el cas de màquines d’alimentació elèctrica el conductor d’alimentació tindrà un aïllament perfecte, i totes les parts
actives, així com els borns de connexió, estaran perfectament protegits. Tota aquesta maquinària estarà connectada a la xarxa de
presa de terra i als dispositius protectors existents en el quadres elèctrics.
La reparació i manteniment es farà amb personal competent.
11.- Maquinaria d’elevació
A l’ús d’aquesta maquinària s’hi destinarà personal competent i especialment instruït en el seu servei.
Es fonamentarà i recolzarà de forma segura i estable.
Es comprovarà l’estat de cables, cadenes, eslingues, politges i ganxos.
Es tindrà especial cura en el que fa a l’estat de conservació i funcionament d’interruptors de final de carrera, de càrrega
màxima, interruptor general, etc.
L’equip es conservarà greixat i bon estat.
Estarà connectat a terra i als interruptors automàtics de corrent del quadre. Es vigilarà la proximitat de línies elèctriques
que puguin interferir en el radi de gir del braç de la grua.
Queda terminantment prohibida l’elevació o descens de personal en aquests aparells, sempre que no existeixi una
autorització especial que ho permeti, adoptant-se en aquest cas mesures especials de protecció.
Quan sigui necessari s’emprarà un codi de senyals i es respectaran totes les que es facin.
12.- Manipulació i emmagatzematge de materials
Els ganxos de les grues i d’altres aparells d’elevació tindran un pestell de seguretat que eviti la caiguda involuntària de
la càrrega.
En l’elevació de càrregues de gran llargària s’emprarà doble eslinga de forma que la càrrega es transporti completament
equilibrada amb l’horitzontal.
Es donaran les ordres i es prendran les mesures oportunes per al transport, elevació i manipulació de càrregues especials.
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Es prohibeix terminantment l’elevació de materials i objectes en equilibri inestable i amb perill de caiguda (palets de
material sense encintar, plataformes de palets en mal estat, etc).
No se sobrecarregaran les estructures i forjats que no hagin arribat encara a la resistència per a la que foren calculats.
L’emmagatzematge serà cuidat, net, ordenat i amb passadissos desembarassats.
Les prestatgeries tindran bases fermes i no seran gaire altes.
Es protegiran els materials de la calor i la humitat.
Es col·locaran extintors contra incendis.
Es recolliran les càrregues amb compte i s’emprarà el nombre d’homes necessaris per a cada operació.
Es protegirà a les persones contra la pols i contra la caiguda en tremuges i sitges.
Es farà un control i senyalització de trànsit.
13.- Neteja i sanitat
Es procurarà la neteja general del lloc de treball.
Es disposaran baixants, tremuges i contenidors per a la recollida de sobrants i escombraries.
L’enllumenat serà el adequat per als treballs que es facin.
La ventilació i renovació d’aire serà la adequada als treballs que es realitzin.
S’eliminaran els claus de les fustes existents a l’obra, i es mantindran els tallers i dependències netes de greixos i olis.
Les instal·lacions sanitàries seran les adequades i es mantindran netes.
S’efectuarà l’anàlisi i comprovació prèvia de l’aigua de beure, en aquells llocs als que no arribi el subministrament
general urbà. L’abastament serà el adequat a les necessitats de l’obra.
14.- Adreces d’interès
A l’obra existirà un llistat amb la localització i número de telèfon dels següents serveis i centres més propers:
- Bombers
- Ambulàncies
- Centres hospitalaris
- Policia Nacional
- Guàrdia Civil
- Mossos d'Esquadra
- Policia Municipal
- Jutjat de zona
15.- Actuació en cas d’emergència
Si estan treballant a l’obra es produeix una situació d’emergència, l’actuació de tot el personal serà la següent:
- Parar els treballs
- Deixar la zona de treball en condicions de seguretat, especialment:
Desconnectar les màquines i equips que s’estesin utilitzant
Apagar els possibles punts calents
No deixar obstacles al carrer o llocs de trànsit
No deixar oberta cap connexió d’aigua o gas, ni connectat cap equip elèctric
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- Desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense interrompre els accessos.
NORMES A OBSERVAR EN LA SERRA CIRCULAR DE TAULA
1.- Elements de protecció
Segons s’aprecia en el dibuix adjunt, els elements de protecció son els següents:

3 GUIA
CARCASA DE PROTECCIÓ
REGULABLE

1

GANIVET DIVISOR

2

4 ORGANS MOVILS
TAPATS

1.1.- Tapaserres o carcassa de protecció
- Evitar els riscos d’accidents per contacte amb les dents del disc per sobre de la taula.
- Evitar el possible accident de projecció del disc sobre l’operari.
1.2.- Ganivet divisor
- El ganivet divisor es l’element protector mes important pel que fa als accidents que tenen lloc per retrocés o projecció
de la peça en la que es treballa.
- L’objecte principal del ganivet divisor, és impedir que la ranura oberta a la fusta pel tall de la serra, es tanqui darrera
el disc, evitant així que aquest quedi empresonat per la peça que es treballa, l’aixequi i projecti sobre l’operari.
1.3.- Guia
- Permet que la peça serrada s’obri lliurement després d’un recorregut de certa llargària, per la qual cosa i en general
no ha de sobrepassar el primer quart del disc.
1.4.- Protecció sota la taula
- Tot els òrgans mòbils estaran protegits per evitar el possible contacte de l’operari amb dits elements.
1.5.- Empenyedors
- Quan se serren peces petites, l’operari ha de mantenir les mans properes al disc amb el consegüent perill, aconsellantse l’ús d’empenyedors, que son unes peces que col·locades entre la fusta i el treballador, eviten el perill.
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2.- Consells sobre el treball a les serres circulars
1er Prohibir el treball a la màquina a tota persona aliena i que no estigui especialitzada en el seu ús.
2on Abans d’iniciar el treball, l’operari haurà de comprovar que tots els elements protectors estan en bon estat, ben
col·locats i en perfecta posició.
3er Qualsevol canvi d’elements protectors, així com totes les operacions de reparació, greixat, neteja, etc, es faran amb
la màquina parada.
4art Usar els discos únicament en els treballs per als que estan indicats, vigilar-ne el muntatge, el perfecte estat de les
dents i examinar prèviament les fustes per si hi ha claus o peces metàl·liques incrustades. Així s’eliminaran les causes
principals de trencament del disc i projecció de trossos i dents d’aquest.
5e Mantenir lliure d’obstacles les rodalies de la màquina, a l’objecte d’evitar ensopegades o relliscades que provoquin
la caiguda del treballador i com a conseqüència, el que pugui establir contacte amb els elements de tall de la màquina
o peces en moviment.
6e Utilitzar ulleres contra impactes per evitar els accidents per la projecció de trossos de fusta, nusos o encenalls.
7e La roba destinada al treball ha de tenir les mànigues ajustades als canells.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA
La instal·lació i manteniment serà efectuat per personal especialitzat, que utilitzarà els següents elements de protecció
individual:
- Casc no metàl·lic
- Guants dielèctrics
- Calçat dielèctric
- Eines aïllades
S’evitarà l’ús de polseres, cadenes, anells i altres objectes de metall.
Protecció contra contactes elèctrics directes i indirectes
a) Contactes directes
Es defineixen com contactes directes, els contactes de persones amb parts actives de materials i equips. Entenent-se per
parts actives, aquelles que estan normalment en tensió.
b) Contactes indirectes
Es defineix com contacte indirecte, el contacte d’una persona amb masses posades accidentalment en tensió. Entenentse per massa, el conjunt de parts metàl·liques d’un aparell o instal·lació, que en condicions normals estan aïllades de les parts
actives.
c) Requisits que ha de complir la instal·lació
Els quadres elèctrics hauran de muntar-se en caixes amb condicions d’estanquitat i resistència mecànica adequades.
Dits quadres, a demés de l'aparamenta d’ús i protecció de la instal·lació, disposaran de:
- Sistema de posada a terra general de les masses de la instal·lació, elèctricament independent de la de qualsevol altra.
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- Sistema de protecció diferencial de sensibilitat d’acord a la resistència elèctrica de la posada a terra, essent la
sensibilitat mínima de 30 mA.
- Per l’enllumenat, la sensibilitat de l'interruptor diferencial serà de 30 mA.
Aquests quadres disposaran d’un suport o recolzament de resistència adequada i tret de les operacions necessàries, la
porta estarà tancada.
Quan la potencia instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà quadres parcials, que compliran els requisits
exigits per al quadre general, i permetran la diversificació dels circuits i la selectivitat de les proteccions.
Tota la màquina o aparell elèctric, que no tingui qualsevol altre sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes
que els contemplats en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" (tensions de seguretat, separació de circuits, doble
aïllament), haurà de disposar de posada a terra de les seves masses, amb un valor òhmic d’acord amb la sensibilitat de
l’interruptor diferencial de control.
Tots els cables d'alimentació elèctrica de les diverses màquines, estaran a l’alçada suficient i aïllats elèctricament amb
material no conductor, amb la finalitat d’evitar contactes perillosos amb persones, objectes o vehicles.
En cas que hagin d’estar situats a nivell del terreny i per evitar el trànsit de vehicles directament sobre els conductors,
aquests, estaran protegits per una canalització rígida, o per blindatge de característiques mecàniques adequades.

Es revisarà periòdicament l’estat de l’aïllament de les parts actives de la instal·lació elèctrica, amb la finalitat d’evitar
possibles contactes perillosos.
Els terminals dels conductors elèctrics estaran dotats de les corresponents clavilles de connexió, rebutjant-se la
introducció de fils nus en les bases dels endolls o connexions de fusibles.
Periòdicament es revisarà l’efectivitat de la posada a terra, comprovant-ne l’estat de les de les connexions i la continuïtat
del conductor de terra.
Es comprovarà periòdicament el bon funcionament dels interruptors diferencials, mitjançant el polsador de prova.
S’evitarà l’ús de cables d’alimentació elèctrica que siguin llargs, instal·lant endolls en punts propers.
Els borns de connexió dels quadres elèctrics, estaran convenientment protegits, per evitar possibles contactes elèctrics
perillosos.
Els interruptors elèctrics seran del tipus completament tancat, que impossibilitin qualsevol contacte fortuït. Es prohibeix
l’ús dels interruptors denominats de "palanca" o de "ganivetes", que no estiguin degudament protegits, inclús durant
l’accionament.
Els aparells mòbils o portàtils que s’utilitzin en locals humits o molt conductors, estaran alimentats a una tensió de 24
volts o mitjançant transformadors o grups convertidors de separació de circuits.
Sempre que sigui absolutament necessari l'empalme d'un conductor, amb caràcter provisional, es farà de tal manera que
garanteixi una perfecta estanquitat i unes condicions d’aïllament similar, com a mínim, a les del propi conductor.
Els elements fusibles dels tallacircuits estaran calibrats d’acord amb l'intensitat nominal d’ús. Els fusibles fosos seran
substituïts per altres de calibrats i s’evitarà col·locar fils de cables entre borns, a tall de fusibles.
En els quadres no existiran parts en tensió al descobert, que puguin ser tocades per algun treballador a l'operar
normalment. Per això, s’aïllaran totes les parts actives accessibles.
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Els cables d’alimentació a motors, sortiran del quadre pels forats corresponents i no a traves de la porta, impedint el
tancament d’aquesta. Igualment, aquests cables estaran a l’alçada suficient, per evitar contactes perillosos amb persones, objectes
o vehicles.
En el cas d’existir grua-torre sobre carrils, aquests hauran d’estar posats a terra, així com estar interconnectats
elèctricament, els diversos trams de la via.
Tot el material elèctric de l’obra a de disposar de les condicions d’estanquitat i resistència mecànica apropiades. Per
això han de complir amb l'Índex de Protecció (IP), que la seva ubicació i utilització demani i, en general, aquelles disposicions
particulars especificades pel "Reglamento Electrotécnico de Baixa Tensió", per a instal·lacions ubicades en locals o llocs de
característiques especials.
d) Incendis
Per a la protecció i extinció de possibles incendis d’origen elèctric, s’ha de disposar al menys un extintor de 5 Kg de
pols polivalent ABC. S’ubicarà en un lloc de fàcil accés, senyalitzant-lo visiblement, es revisarà periòdicament i el personal
coneixerà el seu ús.
e) Senyalització
Haurà de disposar-se de senyalització de risc elèctric en el quadre, esquema de contactes i dels circuits amb la indicació
de les tensions.

INSTAL·LACIÓ D’EINES ELÈCTRIQUES PORTÀTILS
Les eines elèctriques portàtils compliran els requisits següents:
- Tindran un interruptor incorporat a les armadures o mànecs de tal manera que permeti la parada amb facilitat i
seguretat.
- Els mànecs seran de material aïllant o al menys estaran ben folrats amb aïllant.
- La tensió de servei no podrà excedir de 250 V, en relació a terra.
- Es posaran a terra i es connectaran als dispositius protectors del quadre (relè diferencial 0'03 A); les eines elèctriques
que estiguin protegides per doble aïllament reforçat no cal que estiguin posades a terra.
- Els cables d’alimentació estaran protegits per material resistent i s’evitarà que siguin massa llargs, instal·lant endolls
en punts propers.
- Quan s’utilitzin en llocs molt conductors, com zones mullades o molt humides (vibrat del formigó, polit de sols, etc)
es limitarà el nombre de solucions tècniques a l’ús d’una alimentació de 24 V com a màxim, o per transformadors de
separació de circuits.
- No s’utilitzaran endolls de porcellana per què es trenquen amb facilitat, és preferible que siguin de goma o material
aïllant suficientment resistent.
- Les làmpades elèctriques portàtils tindran el mànec aïllant i un dispositiu protector de la làmpada de suficient
resistència mecànica i tindran un ganxo per penjar-les.
- Quan l’alimentació sigui monofàsica s’unirà el neutre a la rosca del portalàmpades i la fase a la connexió central.
S’utilitzaran exclusivament interruptors bipolars encara que la tensió sigui monofàsica.
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ANNEX II
Integració de la Seguretat en el Procés Productiu
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INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT EN EL PROCÉS PRODUCTIU
Es recullen aquí totes les normes específiques aplicables als processos productius, de més relleu, a desenvolupar en
l’execució de les obres projectades.
1.- Esbrossada
S’entén com esbrossada, tots els treballs preparatoris per efectuar les obres d’explanació, fonamentació i tota classe de
labors prèvies a l’execució de les excavacions.
S’acotarà la zona de treball i es col·locarà la senyalització pertinent.
Si existeixen línies elèctriques aèries amb perill de contacte, es desviaran amb coordinació amb la Companyia
propietària, o si això no es possible s’aïllaran.
S’establiran itineraris per als vehicles i màquines, senyalitzant-los adequadament.
Si es tallen arbres, s’acotarà la zona de caiguda.
Pel que fa l’ús d’explosius veure, l’apartat corresponent de les Normes Generals de Seguretat (Annex I).
Es comprovarà diàriament la correcta col·locació de senyals i balises.
2.- Excavacions
- Excavacions en desmunt
Tota excavació estarà tancada de tal forma que indiqui el seu perímetre al personal propi. Així mateix les que estiguin
situades a la via pública, impediran totalment l’accés de persones alienes a l’obra.
Les tanques situades a la via publica estaran senyalitzades a la nit, mitjançant làmpades protegides.
Abans de procedir a l’excavació, el cap d’obra prepararà un pla, en el que s’indiquin els serveis que creuen la zona de
treball, procedint posteriorment al seu desviament, operació prèvia a qualsevol excavació.
S’explanarà amb talús mínim 1/5 o menor si el terreny o permet. En el cas d'haver-se d’excavar amb talús vertical, es
tindran en compte les normes exposades a l’apartat "Defensa de despreniments".
Els vehicles que realitzen el transport de terres s’ajustaran a les normes de l’apartat "Terraplens i subbases".
En qualsevol cas, hauran de respectar especialment la senyalització interior de l’obra, així com les limitacions de
velocitat i la prohibició de transportar personal a la caixa.
Les línies d’alta tensió que passin a menys de 5'00 m del nivell màxim de la rasant, es tancaran en una banda de 10 m
a cada costat de la vertical. En cas d’haver de circular per sota, es col·locaran rètols i cables horitzontals d’avís a una altura
inferior a 50 cm a la del cable inferior de la línia.
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Així mateix, se senyalitzaran els passos de gàlib inferior al del màxim dels vehicles que existeixin a l’obra.
Els perills específics se senyalitzaran mitjançant rètols aclaridors.
- Excavacions de rases i fonaments
Tota excavació de més de 1'30 m de fondària i amplària inferior a 2/3 d’aquesta, s’apuntalaran, segons les normes
exposades en l’apartat "Defensa de despreniments" o s’excavarà amb talús mínim 1/3.
Els vehicles que facin el transport de terres, s’ajustaran a les normes de "Terraplens i Subbases".

Les excavacions estaran proveïdes de medis d’accés convencionals. Les escales seran sòlides i estaran ben fixades. Les
de llargària superior a 5 m. tindran cèrcols i passamans.
L’excavació estarà tancada en tot el perímetre.
Les tanques situades a la via pública, impediran totalment l’accés de persones alienes a l’obra, i estaran ben il·luminades
de nit amb làmpades protegides.
Es deixarà lliure d’escombraries i objectes de tota mena una franja de 50 cm al voltant de l’excavació.
Per altra banda els arreplecs de terres i escombraries es farà a una distància mínima del cap de la rasa, igual a la tercera
part de la fondària.
Els llocs de pas del personal es protegirà amb passarel·les, proveïdes de barana de 1 m d’alçada i sòcol.
S’interromprà immediatament el treball si se sospita la presència de gasos nocius o falta d’oxigen a l'interior de
l’excavació.
Els talussos es sanejaran prèviament a l'inici dels treballs.
Quan per necessitats de l’excavació s’hagi de tallar un camí o carretera transitats, es construiran passos de suficient
resistència, ja sigui pel pas de vianants o de vehicles en el seu cas. Les passarel·les estaran equipades amb barana i sòcol.
Són d’aplicació en aquest treball totes les normes referents a senyalització de vehicles, així com la "Orden 21608 de
31-8-87 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo".
Abans d’iniciar l’excavació, el cap d’obra prepararà un plànol en el que constin els serveis existents a la zona de treball,
es localitzaran i senyalitzaran, finalment, si és necessari es desviaran.
Els olis i materials combustibles, es mantindran fora de l’àrea d’excavació.
S’evitarà treballar amb motors de combustió interna a l'interior de les excavacions.
- Excavacions en desmunt i en rasa
Abans d’iniciar el treball sota tal·lus, es retiraran les pedres i materials susceptibles de caure.
Els materials inflamables (gasolina, gas-oil, olis, greixos, etc) s’arreplegaran en lloc segur.
Son d’aplicació totes les normes referents a circulació de vehicles, així com la "Orden 21608 de 31-8-87 del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo".
En tot treball que pugui produir la caiguda de material sobre un camí o zona transitable, se senyalitzarà, arribant si és
necessari al tall total o parcial de la circulació tant de vehicles com de vianants.
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S’exigirà el compliment de les normes de seguretat pròpies dels maquinistes i conductors.
S’assenyalarà als maquinistes i conductors els punts de perill d’esfondrament i aquells que puguin comprometre
l’estabilitat d’una construcció.
S’organitzarà la circulació de camions a fi de que es realitzi per itineraris assenyalats en els que, dintre del possible, no
se situarà el personal.
Es cuidarà especialment que el personal no quedi dintre del radi d’acció de la maquinària.
Estarà totalment prohibit utilitzar les màquines per a transport de personal. A les màquines solament i podrà anar el
maquinista.
Les màquines i vehicles només seran utilitzades pel personal autoritzat.

Encara que el vehicle disposi d’urna protectora per a la cabina, durant la càrrega el conductor baixarà del vehicle,
deixant-lo parat i frenat, romandrà apartat de la zona de càrrega i portarà posat el casc.
En el cas de trencament accident d’una línia elèctrica, el personal es mantindrà allunyat d’aquesta i del vehicle que
l’hagi provocat.
El maquinista saltarà immediatament de la màquina sense establir contacte amb terra i la màquina simultàniament. No
anirà per tant baixant lentament sinó d'un salt i amb els dos peus a la vegada, sense tocar la màquina amb mans o braços.
3.- Defensa de despreniments
Cal recordar que l’excavació del terreny suposa "SEMPRE" l’alteració d’equilibri natural del sòl, amb el consegüent
perill d’esfondrament.
En tot treball d’aquest tipus, s’han de tenir en compte una sèrie de factors que poden tenir una influència fonamental
sobre l’estabilitat del terreny. Entre els més importants cal recordar:
a) Les propietats del sòl.
La fondària, llargària i amplària de l’excavació.
El nivell de la capa freàtica.
b) Pluges, neus, glaçades, humitats i temperatures elevades.
c) Sobrecàrregues laterals.
Vibracions
Conduccions soterrades que coincideixin amb l’excavació.
Les característiques del sistema de defensa emprat dependrà, doncs, de l’influencia de tots i cadascun dels factors citats.
Per això aquest tipus de treballs han d’ésser dirigits per una persona competent i sempre que sigui possible amb
experiència en aquestes feines.
Abans d’iniciar un treball d’excavació o apuntalament, s’hauran d’adoptar una sèrie de mesures que en general, poden
consistir en el següent:
a) Localització de tots els serveis soterrats. S’estudiarà juntament amb els responsables d’aquests serveis, les possibles
interrupcions, inclús la possibilitat de desviaments provisionals.
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b) Examen de les construccions que puguin veure afectades pels treballs. Les escletxes en els fonaments, els possibles
assentaments diferencials que puguin haver produït, etc. D’aquest estudi dependrà, en gran part, el pla de treball, doncs
s’hauran de prendre mesures oportunes per a protegir les fonamentacions que quedin al descobert, així com per impedir
els possibles assentaments.
c) Previsió de totes les mesures de protecció de persones aliens a l’obra. Es farà una revisió del nombre de tanques de
protecció, de senyalització (diürna i nocturna) i de les passarel·les que siguin necessàries.
4.- Apuntalament de rases
A demés de les normes generals explicades en l’apartat anterior, es tindran en compte les següents:
L’apuntalament es farà, segons es va progressant en l’excavació de forma que qualsevol operari que participi en els
treballs estigui sempre protegit.
Si l’excavació es fa a màquina i el terreny es troba en males condicions, es reforçarà especialment la zona sobre la que
està situada la màquina.

Es molt convenient que l’apuntalament sobresurti uns 20 cm del nivell del terreny. D’aquesta forma s’evitaran possibles
caigudes d’objectes o materials al fons de la rasa.
Es prohibirà utilitzar l’apuntalament per pujar i baixar personal. Hi haurà doncs, escales en nombre suficient.
- Apuntalament horitzontal
S’utilitzarà aquest mètode d’apuntalament en terrenys bons, on se suposi que les terres se subjectaran fins a una fondària
de 0'80 m, com a mínim.
Un cop s’arribi a aquesta fondària, començarà l’apuntalament.
- Apuntalament vertical
En terreny molt fluixos l’apuntalament serà vertical. Sempre que sigui possible, s’utilitzaran planxes metàl·liques
planes.
Quan s’utilitzin taulons de fusta, s’aniran clavant a mida que es profunditzi en l’excavació, acoblant-los
convenientment.
En el cas que les fondàries siguin grans, l'apuntalat pot fer-se de forma esglaonada, cosa que redueix notablement el
volum d’excavació.
Tots els elements metàl·lics poden ésser substituïts per elements de fusta (taulers, taulons, rolls), amb la conseqüent
economia, però menor durada. En obres d’excavació de rases de gran llargària i durada, pot ésser més rendible d’ús d’elements
metàl·lics o una combinació d’ambdós.
Abans de començar els treballs de cada dia, es revisarà l’estat de l’apuntalament, estintolaments o apuntalaments,
comprovant-ne el bon estat.
S’obligarà al personal a utilitzar tots els elements de seguretat necessaris, així com a complir les normes dictades per
aquesta finalitat.
5.- Formigonat
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En el lloc de descàrrega del formigó s’hi disposaran topalls del tipus reglamentari per a les rodes dels camions, que
impediran el moviment fortuït enrere del vehicle.
Les maniobres dels camions formigonera o basculant seran dirigits per personal competent.
Si hi ha canaletes de baixada del formigó es construiran amb accés esglaonat que serveixi al personal per a muntar-les
i desmuntar-les.
La capacitat dels cubilots no serà superior a la càrrega màxima admissible de la grua.
El sistema de subjecció dels cubilots serà el normalitzat.
En el cas que els operaris no puguin situar-se dintre de l’encofrat, es muntarà una passarel·la reglamentària (barana de
90 cm, amb sòcol i ample del sòl 60 cm).
Es vigilaran els encofrats i apuntalaments. En cas de notar alguna anomalia, es pararà de formigonar immediatament
fins que s’hagi reparat.
Es disposaran passarel·les per a la circulació de personal durant el formigonat.
Es designarà una persona competent per a dirigir les maniobres del camió, grues, bomba de formigonat, cubilots, etc.
El conductor serà l'única persona autoritzada per ocupar-se de la manipulació dels comandaments de descàrrega del
camió formigonera.

Treballant a alçades superiors a 2'00 m s’utilitzarà cinturó de seguretat, ancorat a la part sòlida de l’obra.
El personal no estarà mai sota càrregues suspeses.
En les operacions de vibrat s’utilitzaran guants i botes de goma, cuidant especialment la instal·lació elèctrica (cables
pelats, falta de presa de terra, etc).
6.- Ferrallat
En l'arreplegament es cuidarà de repartir les càrregues a fi de no produir sobrecàrregues en els forjats.
Les bastides i plataformes compliran les condicions reglamentàries.
No s’utilitzaran les ferralles per a pujar a l’obra, si no que s’usaran els medis auxiliars corresponents (escales, rampes,
etc).
De les armadures no si penjaran cables elèctrics ni aparells d’enllumenat.
Si fos precís es tancaran amb baranes els forats de les sabates de fonament.
Es protegirà l’obra amb mitjans col·lectius, si això no fos possible s’obligarà al personal a utilitzar cinturons de
seguretat.
Es vigilarà especialment l’estat de bastides i plataformes, així com les escales, cuidant que siguin reglamentàries.
Es col·locaran passarel·les sobre les armadures.
El personal emprarà en tot moment, casc, guants, bossa d’eines i espatlleres en el cas de transportar armadures a
l’espatlla.
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7.- Encofrat
Els cindris i encofrats, així com les unions entre els diversos elements, tindran una resistència i rigidesa suficient per a
suportar sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues, sobrecàrregues i accions de qualsevol naturalesa que
puguin produir-se, com a conseqüència del procés de formigonat i vibrat.
Al fer l’encofrat es pensarà en el desencofrat i es farà de tal forma que la posterior retirada dels elements utilitzats sigui
el menys perillosa i complicada possible.
No es procedirà a desencofrar fins que hagin passat els dies necessaris pel perfecte adormiment i consolidació del
formigó, establert en les normes oficials en vigor.
L'arreplegament de la fusta complirà les condicions d’ésser ampla i estable, no sobrepassarà els 2 m d’alçària. El lloc
d'arreplegament suportarà la càrrega, fent-se l'arreplegament en piles entrecreuades. Si la fusta és usada estarà exempta de claus.
La maquinària usada en la confecció de taulers, estarà en condicions d’utilització segura.
Les eines manuals: martells, tenalles, barra d’ungles, etc, estaran en bones condicions.
Quan els puntals tinguin 5 m o més d’alçària, s’asseguraran contra el vinclament travant-los horitzontalment.
Sempre que sigui possible s’empraran bastides o plataformes de treball, les dimensions mínimes de les quals, serà de
tres taulons de 20 cm d’ample i 5 de gruix, de fusta ben sana, sense nusos saltadors, ni altres defectes que puguin produir
trencaments.
Aquestes plataformes tindran una barana de 90 cm d’alçada i un sòcol de 20 cm que eviti la caiguda d’objectes.

Si s’usen bastides amb peus drets de fusta enquadrada la separació entre ells, no excedirà en cap cas el 1'80 m d’alçària.
Les escales emprades a les bastides seran del tipus denominat de "mà", amb una amplària mínima de 50 cm i se situaran
a l’exterior de la bastida paral·lelament a ella, perfectament adossada i subjectada de pont a pont.
Estaran equipades amb barana d’alçària mínima 90 cm i en cada tram se sobrepassarà en 70 cm l’alçària a salvar.
- Escales
A ser possible seran metàl·liques.
L’amplada mínima serà de 50 cm
.
A les escales de fusta els graons estaran encaixats a les bancades i no simplement clavats.
S’utilitzaran escales que sobrepassin en 1 m l’alçada a salvar.
Tindran sabates antilliscants, o algun sistema similar per impedir que rellisquin.
- Puntals metàl·lics
Tots els puntals es col·locaran sobre taulons ben anivellats i perfectament aplomats.
Si fos necessari col·locar puntals inclinats, es falcarà el tauló, mai el puntal.
Cal formigonar tractant de no desequilibrar les càrregues que han de rebre els puntals, per això s’hauran de tenir en
compte els eixos de simetria.
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Un cop els puntals en càrrega, no podran afluixar-se ni tensar-se i si per qualsevol raó alguns dels puntals treballen amb
excés de càrrega, se’n col·locaran al costat altres que absorbeixin l’excés de càrrega, sense tocar per a res el sobrecarregat.
Es procurarà no usar mai els puntals a la seva alçada màxima i en cas que les necessitats de l’obra obliguessin a fer-ho,
aquests puntals es travaran transversalment en les dues direccions, mitjançant abraçadores.
Quan s’utilitzin bigues extensibles, tipus ALL-FIX, es col·locarà el puntal sempre en la part extensible de l’ànima plena
i mai a la gelosia.
Pel càlcul de puntals que han de treballar inclinats, es tindrà en compte l’excés de càrrega sobre la vertical, ja que en
aquest cas el que rep el puntal és la força resultant (diagonal del paral·lelogram).
A cada nova partida que entri a l’obra i a la recepció del material s’assajaran tres puntals a trencament i no s’acceptaran,
si els resultats no son satisfactoris.
El Cap de l'Obra inspeccionarà per si o per persones de capacitat suficient en qui delegui, les bastides i castellets, un
cop construïts i abans de posar-los en càrrega, presten atenció especial als travats i a l'estabilitat general del conjunt, inclús en
les fases successives de posada en càrrega.
8.- Terraplens i subbases
Es tindran en compte totes les normes referents a pales carregadores, camions, bolquets i màquines de consolidació.
L’apropament de vehicles carregats, marxa enrere als caps de terraplè, estaran dirigits per una persona situada fora de
la cabina.
Els vehicles per a descarregar, no s’aproparan mai fins a la vora del terraplè, quedaran com a mínim a 2 m. Quan signi
precís es posaran topalls o altres obstacles paral·lelament a la vora, que facin notar al conductor la distància perillosa.
A l'efectuar la descàrrega en talussos on les pedres puguin rodar, es delimitarà l’àrea d’acció amb senyalització
adequada.
És imprescindible establir un ordre interior de circulació per les operacions de càrrega i descàrrega.
Abans d’iniciar-se la marxa es comprovarà que no hi ha en la càrrega pedres o terrossos que se’n puguin desprendre.
Quan el transport es faci per carretera, els materials aniran coberts amb una lona.
No es permetrà que les màquines de compactar marxin a roda lliure (punt mort) per una pendent.
Caldrà assegurar-se de l’estat de la resistència del terreny en què es va a treballar, especialment en obres amb terraplè
lateral.
Es tindrà especial cura, en conèixer l’estat de talussos i elements de contenció.
Abans de començar els treballs d’estesa i compactació, es tancaran i senyalitzaran els forats.
Ningú podrà estar-se en el radi d’acció de les màquines.
Els peons que senyalitzin la posició de les tanques als maquinistes, ho faran amb un pal d'almenys 1'50 m de llarg.
Els controladors nocturns estaran equipats amb la senyalització lluminosa adequada.
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9.- Ferms
Solament tindran accés a l’obra les persones que han de realitzar alguna operació, en els treballs, equipades amb els
medis de protecció reglamentària.
Es cuidarà especialment de no produir danys a vianants o vehicles per esquitxades d’asfalt.
La maniobra dels vehicles d’aglomerat estarà dirigida per una persona competent.
Seran d’aplicació totes les normes referents a senyalització.
L'arreplegament de bidons es farà de forma adequada.
En els paviments de formigó s’observaran totes les normes preceptives per a formigonats.
10.- Canalitzacions
Abans d’interrompre la circulació d’una via oberta al trànsit caldrà assegurar-se que es disposa de tots els permisos
necessaris. Després es col·locaran els indicadors precisos que consistiran al menys en unes tanques reflectants en tota l’amplària
de la via i rètols indicadors del desviament corresponent.
Les zones d’excavació que estiguin situades en zones transitades se senyalitzaran amb cartells de limitació de velocitat,
obres i estretament de calçada situades respectivament a 50, 100 i 150 m del lloc de treball. En aquest se situaran fletxes de
desviament a 45º. Tots els senyals seran reflectants.
Tota excavació situada en zona urbana, estarà tancada de tal forma que impedeixi totalment l’accés de persones alienes
a l’obra.
Les tanques se senyalitzaran de nit amb làmpades protegides.
Els arreplegaments, enderrocs, escombraries, etc, se senyalitzaran dintre de la zona tancada.
En el cas d'haver-se de fer alguna tasca a la calçada, fora de la zona acotada, es destinarà un peó exclusivament a
senyalitzar la situació del personal o vehicles que facin l'esmentat treball.
Tota manipulació de la instal·lació elèctrica només podrà fer-la l’electricista.
Els electricistes usaran guants i botes aïllants per a realitzar empalmes o qualsevol altre treball en càrrega.
La instal·lació elèctrica estarà completament aïllada excloent tota possibilitat d’accidents elèctrics a tercers.
Quan en el decurs dels treballs s’interrompin cunetes, desguassos, etc. es realitzaran els desviaments necessaris, d’acord
amb les empreses o organismes afectats.
Una vegada oberta la rasa i abans d’iniciar el procés de col·locació de la canalització s’ha de tenir en compte, pel que
fa la seguretat, el següent:
- Neteja de la zona de treball, que inclourà un passadís d’un mínim de 60 cm d’ample al costat de la rasa i paral·lel a
ella.
- Comprovació que tota la zona amb excavació oberta està tancada i senyalitzada al trànsit, tant diürn com nocturn.
- Comprovació que tota la maquinària elèctrica està protegida amb presa de terra i interruptor diferencial.
- Comprovació del compliment de les mesures de seguretat de tota la maquinària.
- Distribució dels treballs de forma que no interfereixin entre si.
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11.- Instal·lació elèctrica
- Estudi previ
La instal·lació elèctrica de l’obra s’estudiarà abans d’iniciar-la, a fi d’evitar improvisacions.
Es determinaran les seccions dels conductors, els quadrés necessaris, la seva situació, així com les proteccions
necessàries de les persones i les màquines.
- Transformador
El transformador s’instal·larà en un edifici aïllat, seguint les normes indicades en el Reglament d'Alta i Baixa Tensió.
La porta estarà tancada amb candau i tindrà un disc senyalitzador d’ALTA TENSIÓ".
- Línies d'Alta Tensió
Si hi hagués línies elèctriques d'Alta Tensió, es desviaran. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants i
amb l’apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió.
Així mateix caldrà tenir en compte la zona d’influència d’aquestes línies, considerant un radi mínim d’acció de 6 m.
Dintre d’aquesta zona existeix un perill gran d’accidents elèctrics.
Si calgués treballar en aquesta zona, es procurarà fer-ho sense que a la línia i circuli corrent. Si això no fos possible
s’avisarà a l'Empresa que explota la línia, per què enviï un expert i sigui ell que aconselli les mesures a prendre.
En el cas que aquestes línies fossin enterrades el radi de la zona crítica es reduirà a 2 m prenent-se les mateixes
precaucions que en el cas de línies aèries.
- Cables i empalmes
La secció dels cables serà l'adequada per la càrrega que han de suportar.
Les fundes dels fils seran perfectament aïllants.

A partir de la zona de distribució es farà amb cable, tipus mànega, perfectament protegit. Sempre que es pugui anirà
enterrat.
Els empalmes provisionals i allargadors, es faran amb material antihumitat.
Els empalmes definitius es faran en caixes, admetent una elevació de temperatura igual a l'admesa pels conductors.
Sempre que sigui possible els cables per l'interior dels edificis aniran penjats, amb els punts de subjecció perfectament
aïllats.
- Interruptors
Els interruptors seran del tipus blindat, amb fusibles, ajustant-se a les normes establertes en els reglaments.
- Quadres elèctrics
Cada quadre elèctric anirà proveït de la presa de corrent corresponent.
Es muntaran en taulers de material aïllant, dintre de caixes també aïllants, muntats sobre suports o penjats de la paret.
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- Endolls
Els endolls seran blindats, equipats amb neutre i sempre que sigui possible amb enclavament.
- Interruptors automàtics
Se’n col·locaran els que la instal·lació demani, però d’un calibre tal que "saltin" abans que la zona de conductor que
protegeixen arribi a la càrrega màxima.
Protegiran totes les màquines i les instal·lacions d’enllumenat.
- Disjuntors diferencials
Totes les màquines i les instal·lacions d’enllumenat estaran protegides amb diferencials.
El d’enllumenat serà d’alta sensibilitat.
- Presa de terra
Els transformadors tindran presa de terra adequada, ajustant-se als reglaments.
Les grues, plantes de formigonat i formigoneres, portaran presa de terra independent cadascuna.
Els quadres elèctric portaran presa de terra.
La presa de terra de la maquinària menor es farà entre el neutre i el quadre de presa de corrent.
La conductivitat del terreny en la que s’instal·li la presa de terra (picot o placa) s’augmentarà afegint periòdicament una
solució salina.
A pesar de tot es molt convenient regar cada dia les preses de terra.
- Enllumenat
L’enllumenat de l’obra en general i dels llocs de treballs en particular, serà "bo i suficient".
Estarà protegit amb disjuntor diferencial d’alta sensibilitat.
Sempre que sigui possible l’enllumenat serà fixa.

Si s’utilitzen làmpades portàtils, seran normalitzades.
En cas d’utilitzar portàtils en condicions d’humitat elevada, la presa de corrent es farà amb un transformador portàtil
de seguretat de 24 V.
Els punts de llum se situaran sobre peus de fusta o recoberts de material aïllant.
Totes les zones de pas i en especial les escales estaran ben il·luminades.
Es col·locaran punts de llum que permetin al vigilant nocturn caminar, sense perill, per l’obra.
- Manteniment i reposició
Tot l’equip elèctric es revisarà periòdicament per personal especialitzat.
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Les reparacions no es faran mai en tensió. Abans de fer una reparació es trauran els interruptors de sobreintensitats,
col·locant en el seu lloc una placa que digui "NO CONNECTAR - HOMES TREBALLANT A LA XARXA".
Les noves instal·lacions, reparacions, connexions i qualsevol altre treball a xarxa únicament el faran electricistes
autoritzats.
- Senyalització
Si a l’obra hi ha diferents voltatges (125 V, 220 V, 380 V), a cada presa de corrent s’indicarà el voltatge a que correspon.
12.- Senyalització
Per a la senyalització de les obres, serà d’obligat compliment la "Instrucción 8.3-IC sobre señalización, defensa,
limpieza i terminación de obras fijas fuera de poblado, aprobada en la Orden 31-8-87 (Mº de Obras Públicas y Urbanismo)".
En tot projecte amb pressupost superior als 100 milions de pessetes i que en la seva realització s’afecti a la circulació,
d’una via d’interès general de l'Estat, en servei fora de poblat, s’inclourà un estudi justificatiu de les solucions adoptades
conforme a la "Instrucción 8.3-IC", per la senyalització, balisament i en el seu cas defensa de les obres previstes.
En els casos de vies urbanes, nusos i en general tot tipus d’obres que afectin a la circulació, la senyalització i balisament,
es realitzarà també basant-se en els principis exposats en citada "Instrucción".
13.- Jardineria
Quan els treballs de jardineria es facin en zones obertes al trànsit, es prendran les mesures necessàries per a que la
senyalització sigui adequada.
Tant les màquines talladores com tota la instal·lació elèctrica, en general, estarà protegida amb disjuntors diferencials
d’alta sensibilitat.
Les instal·lacions elèctriques per utilització a les fonts lluminoses, estaran totalment protegides (P44), a demés
d’alimentar-se a través de disjuntors diferencials.
En el trasplantament d’arbres grans es col·locaran vents fins que hagin arrelat.
La neteja de les màquines talladores de gespa es farà amb màquina totalment parada.
Tots els treballs es faran amb els equips adequats, tenint en compte que els insecticides i adobs son en general tòxics i
poden produir infeccions, inclús cremades a la pell com es el cas de la mescla hidro-fixant, que conté substàncies àvides d’aigua.
14.- Mobiliari urbà
Es prendran les precaucions indicades per les excavacions i formigonats, a demés de les específiques pels muntatges
dels diversos elements del mobiliari urbà.
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ANNEX III
Organització de la Comissió de Seguretat
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ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT
1.- Justificació
En considerar la importància que les Comissions de Seguretat tenen en la prevenció d’accidents, cal considerar
primerament que són un bon mitjà per interessar i formar al personal de l’obra, en la prevenció d’accidents.
Serveix també per aconseguir la cooperació, coordinació i intercanvi d’idees entre persones que normalment no
entrarien en contacte, essent conseqüentment molt efectius, per a decidir programes i plans d’actuació. La seva finalitat és
aconseguir uns resultats òptims en aquesta matèria, encara que sense substituir l’autonomia i subsegüent responsabilitat que les
Empreses participants tinguin en matèria de Medicina, Salut i Seguretat en el Treball.
La creació es planteja partint del fet que la seguretat és una part integrant dels treballs, de tal forma que tots tenen una
major o menor participació i en conseqüència, les relacions jeràrquiques que se’n deriven son les mateixes que les inherents a
l’execució dels treballs.
2.- Organigrama
Veure Acta de constitució de la Comissió de Seguretat i Salut.
3.- Funcions
Entre les funcions de la Comissió estan:
- Promoure l’aplicació de les disposicions legals de Prevenció i Seguretat.
- Informar dels riscos derivats del treball, que puguin posar en perill la vida o la salut dels treballadors proposant les
mesures preventives necessàries.
- Informar de les condicions de neteja, ordre i higiene dels serveis generals de l’obra: serveis sanitaris, vestidors,
menjadors, etc.
- Fomentar la col·laboració de tots els treballadors en l’aplicació de les mesures de seguretat i l’ús dels mitjans de
protecció individual i col·lectius adequats a cada treball.
- Cooperar en el desenvolupament de programes i campanyes de seguretat que l’empresa posi en marxa, proposant
premis pel personal que és distingeixi en la seva aplicació i sancions a qui incompleixi les normes establertes.
- Examinar les causes que hagin produït accidents, proposant les mesures més idònies per evitar-los.
4.- Missions
A banda de les missions concretes que estableix l'Ordenança General de Seguretat i Higiene del Treball, els quatre
aspectes generals d’actuació de la Comissió de Seguretat són:
a) Vigilància de les mesures que s’estableixin i estiguin en vigor sobre prevenció d’accidents, en base a fixar línies
d’actuació preferent per evitar-los. Segons els informes dels accidents a l’obra o en base a situacions que ofereixin un
risc especial, es disposaran les mesures de protecció personal i les pràctiques adients en l’ús de màquines i eines.
b) Inspecció i correcció de situacions i pràctiques perilloses que es detectin.
La participació en la Comissió dels representants de les empreses, caps i diversos nivells d’operaris, donaran una,
més gran probabilitat de que aquestes pràctiques perilloses siguin detectades.
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c) Formació en matèria de seguretat i promoció de l'interès en les activitats de prevenció d’accidents, creant un clima
favorable entre el personal de l’obra.

d) Atenció a la situació dels medis d’higiene i comoditat dels treballadors (amb l’assessorament dels Serveis Mèdics),
així com les condicions de les instal·lacions mèdiques i higièniques.
5.- Constitució i reunions
Una vegada designats els membres de la Comissió, s’aixecarà una Acta de Constitució, i dintre dels quinze dies
següents, es remetrà a d’Inspecció Provincial de Treball la relació nominal dels seus components. Amb el mateix termini es
comunicaran els cessaments i nomenaments que es produeixin.
La Comissió es reunirà, al menys, un cop al mes i sempre que els convoqui el President per lliure iniciativa o a petició
fonamentada de tres o més dels seus membres. En la convocatòria es fixarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar.
De cada reunió que se celebri es redactarà una acta, de la que s’enviarà una còpia al Comitè d'Empresa, si existeix.
Cada mes s’enviarà al Delegat de Treball una nota informativa de la tasca desenvolupada.
Cada sis mesos es farà una reunió extraordinària amb els tècnics o caps intermedis de l’obra en la que s’examinaran els
accidents ocorreguts, les mesures de prevenció adoptades, els resultats obtinguts i l’assistència sanitària prestada, discutint-ne
les propostes que, sobre Seguretat i Salut, facin els assistents. D’aquesta reunió se’n farà l'Acta corresponent, remetent-ne còpia
al Delegat de Treball.
Cada any es redactarà una memòria sobre les activitats realitzades, de la que, abans del 1er de Març se n’enviarà un
exemplar al Consell Provincial de Seguretat i Higiene i dues a l'Inspecció Provincial de Treball.
6.- Formació i activitats de seguretat
Per l’ensenyament de la prevenció en matèria d’accidents, s’utilitzaran els medis adequats amb relació a l’activitat
programada (cartells, fulletons, projecció de pel·lícules, diapositives i altres). Participant com a professors les persones mes
adients pels temes a tractar, essent obligatòria l’assistència del personal de l’obra.
7.- Estudi d’accidents i estadístiques
Es portarà un control estadístic dels accidents i de les causes i circumstàncies que els envoltin, per a poder prendre les
mesures necessàries per impedir la reincidència.
8.- Model d'Acta de composició de la Comissió de Seguretat i Salut
D’acord amb l'establert en el Decret 432/1971 de 11 de març, en l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i
Ceràmica de 28 d’agost de 1970 i en el vigent Conveni Col·lectiu Provincial, es constitueix en aquesta Empresa i per l'Obra la
següent Comissió de Seguretat i Salut:
President:.......................................................................................................................................................
Tècnic de Seguretat:........................................................................................................................................
A.T.S:............................................................................................................................................................
Cap equip de Seguretat:...................................................................................................................................
Vocal:............................................................................................................................................................
Vocal:............................................................................................................................................................
Vocal:............................................................................................................................................................
Vocal:............................................................................................................................................................
Vocal:............................................................................................................................................................
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Secretari:.......................................................................................................................................................
Els quals accepten el nomenament, signant a continuació en prova de conformitat.
...................., a .... de ................. de 200 ...
(Signatures)
9.- Model d’informe de seguiment del Pla de Seguretat
SEGURETAT I SALUT
INFORME Nº
DE......DE 200...

I.- COMISSIÓ DE SEGURETAT
(Alteracions en la composició dels càrrecs directius de la Comissió de Seguretat de l'Obra).
II.- MARXA DE L’OBRA
(Descripció dels treballs realitzats en el mes).
III.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES EN EL MES
(Relació d’elles).
IV.- ACCIDENTS OCORREGUTS
(Descripció de cada accident indicant la causa i els dies de baixa).
V.- REUNIONS EN L’OBRA
(Relació de les reunions realitzades i dels acords adoptats).
VI.- COMPLIMENT D’OBJECTIUS
(Recordatori de quin era l’objectiu del mes passat, mesures adoptades, especialment per acomplir l’objectiu. Resultat
obtingut).
VII.- COMENTARIS DEL CAP D’OBRA
(Comentaris al present informe).
VIII.- OBJECTIUS DEL PROPER MES
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10.- Model de nomenament del Vigilant de Seguretat
D’acord amb l'establert en l'Ordre del Ministeri de Treball de 9 de Març de 1971, aquesta Empresa, i per
l'Obra:........................................................................................designa Supervisor de seguretat a:
D....................................................................................................................................................................
el qual accepta el nomenament, signant a continuació com a prova de conformitat.
............................, a ...... de ............... de 200...

EL COORDINADOR DE SEGURETAT

EL SUPERVISOR DE SEGURETAT,

11.- Reunió de Seguretat
Exemple de pauta a seguir en l’organització i desenvolupament de la reunió de seguretat:
1.- Objectiu
a) Avaluació del programa proposat.
b) Examen de l’organització de la tasca i dels procediments operatius.
c) Planejament previ del treball i acord sobre els mitjans d’aplicació pràctica de les normes de procediment.
2.- Notificació a totes les parts implicades
3.- Avaluació del programa
4.- Preparació de la reunió
5.- Assistència a la reunió
6.- Acta de la reunió
7.- Ordre del dia de la reunió
a) Orientació
1) Explicació de perquè tenim un programa.
2) Avantatges des del punt de vista de l’economia i el rendiment.
3) Normes de Seguretat previstes.
4) Breu exposició de:
a) Acords sobre prevenció d’accidents.
b) Condicions generals de les especificacions sobre seguretat.
c) Condicions especials de les especificacions sobre seguretat.
5) Altres especificacions (locals estatals, etc)
6) Supervisió
a) Organització en el projecte.
b) Funcions del personal.
c) Responsabilitats.
d) Delegacions d’autoritat.
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e) Relacions per a reforçar l’aplicació.
b) Examen del programa proposat
1) Plans sobre la disposició de construccions temporals, l’emplaçament, etc.
2) Mesures que s’han de prendre per a planejar i coordinar les activitats entre les diferents operacions i
equips
3) Accés a les àrees de treball.
4) Instruccions i educació sobre seguretat.
5) Delegació en els supervisors de la responsabilitat de la seguretat.
6) Integració de la Seguretat en els mètodes i procediments operatius
7) Programa de neteja i ordre general.
8) Factors de seguretat en els medis auxiliars per a la construcció.
9) Control de trànsit.
10) Protecció contra incendis.
11) Il·luminació, ventilació, equips de protecció i assistència mèdica.
12) Seguretat en les condicions d’operació i de conservació de l’equip.

8.- Generalitats
a) Mètodes per aconseguir els objectius.
b) Ajusts periòdics dels objectius.
c) Forma d’encarar les deficiències en la seguretat.
d) Convocatòria de reunions complementàries i de les reunions periòdiques de l’equip.
e) Seguiment dels acords presos en la reunió anterior.
f) Tres regles importants que s’han d’observar en tot programa de seguretat operativa, són:
1) Tots els acords han d’ésser clars.
2) Es reduirà la paperassa al mínim.
3) El programa serà simple i realista.
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PLÀNOLS
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1.- PLÀNOLS DE L’OBRA
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2.- INSTAL·LACIÓ D’HIGIENE I BENESTAR
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3.- SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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5.- ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS
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6.- MAQUINARIA I EQUIP
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7.- INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
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8.- SEGURETAT INTEGRADA EN EL PROCÈS PRODUCTIU
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9.- SENYALITZACIÓ D’OBRA
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PLEC DE CONDICIONS
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PLEC DE CONDICIONS
1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ
Son d’obligat compliment les disposicions contingudes en:
- Estatut dels Treballadors.
- Ordenança General de Seguretat i Higiene del Treball (O.M.9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
- Pla Nacional de Seguretat i Higiene del Treball (O.M.9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)
- Comitè de Seguretat i Higiene del Treball (Decret 432/71 de 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71)
- Reglament de Seguretat i Higiene a l'Industria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E 15-6-52)
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 12-11-59) (B.O.E. 27-11-59)
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8-9-74)
- Reglament Electrònic de Baixa Tensió (R.D. 842/2002)
- Homologació dels medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74)
- Reglament de línies aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68)
- Reglament d’aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77)
- Normes per la senyalització d’Obres a les Carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60)
- Senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes fora de poblat, Ordre 31 d'Agost del Ministeri
d'Obres Públiques i Urbanisme, B.O.E. nº 224 de 18 de setembre de 1.987.
- Reglament d’Explosius, (R.D. 2114-78) (B.O.E. 7-9-78)
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.
- Codi de la Circulació
- Normes per la seguretat en l’exercici d’activitats subaquàtiques (O.M. 30-7-81).
- Model de Llibre d’incidències corresponent a obres en les que sigui obligatori un Estudi de Seguretat i Salut (O.M.
20-9-86) (B.O.E. 13-10-86)
- Il·luminació de centres de treball (O.M. 16-12-40) (B.O.E. 29-12-40)
- Protecció dels treballadors enfront als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball (R.D. 1587/1989 de 2710-89) (B.O.E. 2-11-89)
- Senyalització i seguretat en els Centres i Locals de Treball (R.D. 1403/1986) (B.O.E. 8-7-86)
- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (D. 2441/61, B.O.E. 7-12-61, 30-12-61, 7-3-62) i
instruccions per l’aplicació del Reglament (B.O.E. 2-4-63, 6-11-64)
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- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació
(B.O.E. 1-12-82)
- Obligatorietat d’incloure l'Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els projectes d’edificació i obres públiques
(R.D. 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86).
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres (R.D. 1627/1997) (B.O.E. 25-10- 97)

- Llei de prevenció de riscos laborals (R.D. 39/1997) (B.O.E. 7-1-97), que aprova el Reglament de Serveis de Prevenció
2.- CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ
Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil,
rebutjant-les al seu termini.
Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid del previst en una determinada peça de
vestir o equip, se substituiran, independentment de la durada prevista o data d’entrega.
Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, això és, al màxim per al qual està pensat
(per exemple, un accident) serà rebutjat i substituït en el moment.
Aquelles peces de vestir que per l’ús hagin quedat balderes o amb més toleràncies de les permeses pel fabricant, seran
substituïdes immediatament.
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un perill pell mateix
2.1.- Proteccions personals
Tots els elements de protecció personal s’ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-79)
(B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.
2.2.- Proteccions col·lectives
Element

Condició

Pòrtics delimitadors de gàlib

Disposaran de llinda degudament senyalitzat

Tanques autònomes de limitació i protecció.

Tindran un mínim de 90 cm d’alçària i estaran
construïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de
potes per mantenir la verticalitat

Topall de desplaçament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats per mitjà de rodons de ferro clavats,
o d’altra forma eficaç.

Xarxes

Seran de poliamida. Les característiques seran tals
que acompleixin amb garantia la funció de protecció
per a la que estan previstes

Cable de subjecció del cinturó de seguretat, el seu
ancoratge, suports i ancoratge de xarxes

Tindran suficient resistència per a suportar els
esforços a que puguin estar sotmesos, d’acord amb
la seva funció protectora.
La instal·lació de presa de terra no serà
superior
a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de
l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24
V.
Es mesurarà la resistència periòdicament, i al menys,
en l’època més seca de l’any.
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Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat mínima dels interruptors
diferencials serà, per l’enllumenat de 30mA i per la
força de 300 mA

Extintors

Seran adequats, tant l’agent extintor i mida, al tipus
d’incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos com
a màxim.

Cèrcols salvavides

Disposaran de cordes d’una llargària suficient, que
faciliti el rescat

Medis auxiliars de topografia.

Aquests medis, tals com cintes, jalons, mires, etc,
seran dielèctrics a fi d’evitar el risc d’electrocució
per línies elèctriques.

Recs

Es regaran les zones que siguin necessàries, per
evitat la pols que aixequen al seu pas els vehicles.

3.- SERVEIS DE PREVENCIÓ
3.1.- Servei Tècnic de Seguretat i Salut
L’empresa constructora disposarà d’assessorament en Seguretat i Salut.
3.2.- Servei Mèdic
L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic propi o mancomunat.
4.- SUPERVISOR DE SEGURETAT I COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT
S’anomenarà Supervisor de Seguretat d’acord amb el previst al Reglament de Seguretat i Salut.
Es constituirà la Comissió quan el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de la Constitució o,
en el seu cas, el que disposi el Conveni Col.lectiu Provincial.
5.- INSTAL·LACIONS MEDIQUES
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
6.- SUPERVISOR DE SEGURETAT I COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador degudament dotats.
El vestuari disposarà de taquilles individuals amb clau, seients i calefacció.
Els serveis higiènics tindran un lavabo, i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors, i un inodor per
cada 25 treballadors, a demés de miralls i calefacció.
El menjador estarà equipat amb taules i seients amb respatllers, piques per rentar plats, escalfador de menjar, calefacció
i un contenidor de deixalles.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals s’hi destinarà un treballador amb la dedicació que calgui.
7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT
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El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus mitjans i mètodes
d’execució.
Aquest Pla de Seguretat haurà d’ésser aprovat pel Coordinador de seguretat i salut, i/o la Direcció Facultativa de l’obra,
la qual en controlarà l’aplicació pràctica.
Es remetrà una copia del dit Pla amb la Sol.licitud d'Obertura del Centre de Treball a l’autoritat laboral competent,
restant una altra copia a l’obra durant l’execució d’aquesta, per fer-ne el seguiment.
Així mateix es tindrà en tot moment disponible el llibre d’incidències destinat a:
- Inspecció de treball
- Tècnics Provincials de Seguretat i Salut
- Direcció Facultativa
- Contractista
- Representants dels treballadors

No més podran escriure les inobservances, sobre el Pla de Seguretat establert, les persones següents:
- Coordinador de Seguretat i Salut
- Direcció Facultativa
- Contractista
- Subcontractista
- Tècnics Provincials de Seguretat i Salut
- Comissió de Seguretat i Salut
- Supervisor de Seguretat i Salut
- Representants dels treballadors

Tarragona, octubre de 2020

L’arquitecte,
Víctor Pujol i Hugas
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