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Servei signatura
electrònica Ajuntament
Premià de Dalt

MEMÒRIA

1.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el
Contractista constructor pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Execució, amb antelació al inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

2.

PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
NIF
Adreça
Població
Representant

3.

: AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
: P0823000E
: PLAÇA DE LA FÀBRICA 1
: 08338 PREMIÀ DE DALT
: JOSEP TRIADÓ i BERGÉS
ALCALDE

AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S. : AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
PLAÇA DE LA FÀBRICA 1
Població
: 08338 PREMIÀ DE DALT

4.

DADES DEL PROJECTE

4.1.

Autor/s del projecte
Autor del projecte: LLUÍS GARCIA I JIMÉNEZ
ARQUITECTE MUNICIPAL

4.2.

Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinadors de S i S designat pel promotor
Titulació
: ARQUITECTE TÈCNIC
Col·legiat núm. : 2568
Despatx professional: CARRER FLUVIÀ 12
Població
: 08338 PREMIÀ DE DALT

4.3.

: SABÍ ROM I SERRA

Tipologia de l'obra
BASTIMENT D’UNA SALA POLIVALENT A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA

4.4.

Situació
Emplaçament
Carrer

: TORRENT DE SANTA ANNA
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Número
: 46
Codi Postal
: 08338
Població
: PREMIÀ DE DALT
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6746197DF4964N0001UJ
4.5.

Comunicacions
Carretera
Ferrocarril

4.6.

: N II i AUTOPISTA C32
: RODALIES RENFE

Subministrament i Serveis
Aigua
Gas
Electricitat
Sanejament

: SOREA
: GAS NATURAL
: ENDESA
: CLAVEGUERAM PÚBLIC

4.7.
Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut
complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 10.078,68 €.

4.8.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos.

4.9.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones.

4.10.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
OFICIAL 1A
OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A ENCOFRADOR
OFICIAL 1A FERRALLISTA
OFICIAL 1A SOLDADOR
OFICIAL 1A COL·LOCADOR
OFICIAL 1A GUIXAIRE
OFICIAL 1A FUSTER
OFICIAL 1A ESTUCADOR
OFICIAL 1A PINTOR
OFICIAL 1A VIDRIER
OFICIAL 1A MANYÀ
OFICIAL 1A CALEFACTOR
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A LAMPISTA
OFICIAL 1A LLAUNER
OFICIAL 1A MUNTADOR
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA
OFICIAL 1A JARDINER
AJUDANT D'ENCOFRADOR
AJUDANT DE FERRALLISTA
AJUDANT SOLDADOR
AJUDANT DE COL·LOCADOR
AJUDANT DE FUSTER
AJUDANT D'ESTUCADOR
AJUDANT DE PINTOR
AJUDANT MANYÀ
AJUDANT CALEFACTOR
AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT DE LAMPISTA
AJUDANT MUNTADOR
MANOBRE
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MANOBRE GUIXAIRE
MANOBRE ESPECIALISTA
PEÓ JARDINER
4.11.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
NEUTRES
SORRES
GRAVES
PALETS DE RIERA
TOT-U
TERRES
ARGILES EXPANDIDES
CIMENTS
GUIXOS
CALÇS
LLIGANTS HIDROCARBONATS
CIMENTS NATURALS
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
MORTERS AMB ADDITIUS
ADHESIUS D’APLICACIÓ A DUES CARES
FILFERROS
TELES METÀL·LIQUES
CLAUS
TACS I VISOS
ABRAÇADORES
GRAPES
ACERS PER A ARMADURES ACTIVES O PASSIVES
MALLES ELECTROSOLDADES
TAULONS
LLATES
PUNTALS
TAULERS
PLAFÓ METÀL·LIC
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
BLOCS DE MORTER DE CIMENT
MAONS CERAMICS
MAONS FORADATS SENZILLS
SUPERMAONS
PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES
TOTXANES
RAJOLES, CAIRONS I TOVES
RAJOLES I GRES
PEDRES NATURALS PER A REVESTIMENTS
PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL
PLANXES I PERFILS D'ACER
ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS
BIGUETES DE FORMIGÓ PRETENSAT
MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
TEULES DE CERAMICA
MATERIALS PER A SOLERES I EMPOSTISSATS
MATERIALS PER A ACROTERIS I GARGOLES
CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUAS
MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS II
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL·LICS
LAMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
LÀMINES DE PVC NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
PASTES ELASTOMÈRIQUES
MATERIALS PER A PASTES PER A IMPERMEABILITZACIONS
LAMINES DE POLIETILE
MATERIALS PER A LAMINES SEPARADORES
MATERIALS PER A AILLAMENTS AMORFS
PLAQUES DE POLIESTIRE
FELTRES I PLAQUES DE FIBRA DE VIDRE
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FELTRES I PLAQUES DE FIBRES MINERALS
SEGELLANTS
MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
PLAQUES D'ESCAIOLA
PLAQUES DE CARTO-GUIX
PLAQUES METÀL·LIQUES
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
ESTUCS
PINTURES, PASTES I ESMALTS
VERNISSOS
MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS
MATERIALS PER A EMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MATERIALS PER A RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
TERRATZO AMB RELLEU
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
PANOTS
LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO
PARQUETS
SOCOLS DE PEDRA NATURAL
SOCOLS DE RAJOLA CERAMICA
SOCOLS DE FUSTA
ESGLAONS DE PEDRA NATURAL
PECES DE CERAMICA PER A ESGLAONS
PORTES BASCULANTS
PERSIANES DE LLIBRET DE FUSTA
BARANES DE FUSTA
BARANES D'ACER
MIRALLS
TUBS DE PVC
TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS
TUBS DE PLOM
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
CAIXES SIFONIQUES
TUBS CIRCULARS DE FORMIGO
POUS CLARIFICADORS
ACCESSORIS GENERICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS DE PLOM
CALDERES DE GAS AMB CREMADORS ATMOSFÈRICS
RADIADORS D'ALUMINI
CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS
PURGADORS AUTOMÀTICS
TERMÒSTATS
ACCESSORIS PER A EMISSORS (PER AIGUA)
ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
ELEMENTS ESPECIALS PER A EMISSORS (PER AIGUA)
TUBS DE COURE SEMIDUR
TUBS DE COURE RECUIT
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE
CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
TUBS FLEXIBLES DE PVC
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I H07V-U
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
CAIXES PER A MECANISMES
INTERRUPTORS I COMMUTADORS
ENDOLLS
POLSADORS
PLAQUES I MARCS
AVISADORS ACÚSTICS ADOSSABLES
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
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PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS
BANYERES
PLATS DE DUTXA
LAVABOS
INODORS
BIDETS
AIGÜERES
SAFAREIGS
ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
AIXETES I ACCESSORIS PER A BANYERES
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
AIXETES I ACCESSORIS PER A BIDETS
AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS
AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A BANYERES
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A BIDETS
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS
ACUMULADORS BESCANVIADORS
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
TAULELLS DE PEDRA NATURAL
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
4.12.

Maquinària prevista per a executar l'obra
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA
RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA
MOTO ANIVELLADORA, DE MIDA PETITA
CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T
PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG
PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
CAMIO DE 7 T
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3
CAMIO AMB BOMBA DE FORMIGONAR
FORMIGONERA DE 165 L
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGO
REMOLINADOR MECANIC
MAQUINA DE FER REGATES
EQUIP DE SOLDADURA PER A LÀMINES DE PVC, MANUAL, PER AIRE CALENT
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA

5.

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el
projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de
l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
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Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de
vehicles.
Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima
de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que
sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). Al inici de l’obra es realitzarà una connexió al
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats
els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional
dels equips secundaris per planta és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de
doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.
Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevació fixos.
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5.2.

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la
virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport
de sustentació.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior
de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric
en les zones necessàries.

5.3.

Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec
del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats.
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ001 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de
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corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra.
Tots els devessalls, segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat
contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzemen o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

-

-

-



Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars,
de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen
tot seguit:

6.1.

Serveis higiènics


Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.


Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25
persones


Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura,
dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.
6.2.

Vestuaris
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Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
6.3.

Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador
que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4.

Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més
pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de tres
mesos, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures de farmaciola del personal d’obra. En
obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 treballadors, el local d’assistència a
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. Per a contractacions
inferiors a 10 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada
per l’Encarregat.
El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en
colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de
dependències subterrànies.
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims,
ambulàncies i bombers.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics,
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a
ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Si l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que disposarà de dues
peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un envà, o bé per un mampara. La sala de
reconeixement i cures disposarà d’una taula clínica amb fitxer de reconeixement i telèfon, una vitrina
clínica, una escala d’optotipus per a graduació de la vista, un aparell de respiració artificial i un parell de
lliteres plegables. El seu instrumental serà decidit pel facultatiu mèdic-sanitari responsable.
L’obra que sobrepassi els 200 treballadors disposarà d’instal·lacions sanitàries completes i equipades
amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a més a més d’un servei higiènic (lavabo i
wàter), i si existeix torn de nit i ATS de guàrdia, es disposarà a més a més d’una habitació accessòria amb
un llit per a cada 100 treballadors (habitació de recuperació).

7.

ÀREES AUXILIARS

7.1.

Centrals i plantes
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima
de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de
la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes
laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en
previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.
7.2.

Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els
espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de
superfície i 10 m3 de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb
una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat
des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin
calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans
portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el
radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o
equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions
del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament
d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3.

Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“,
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8.

TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D.
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes
del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o
l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus
de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament,
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a
un gestor autoritzat.

9.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.

9.1.

Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:
Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

9.2.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament
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Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb
el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
següents premisses:


Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de
fumar.



Carburants, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de carburants i la
prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels carburants.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.


Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell.


Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de
les vies respiratòries.
10.

CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees
previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons
s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“.
10.1.

Serveis afectats
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2.

Servituds
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades,
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.3.

Característiques meteorològiques
Dades meteorològiques generals sense rellevància.

10.4.

Característiques del terreny
D’acord amb l’Estudi Geotècnic del Projecte.

11.

UNITATS CONSTRUCTIVES PREVISTES
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
FONAMENTS
FONAMENTS SUPERFICIALS
MURS DE CONTENCIÓ
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT "IN SITU"
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS
DIVISORIES INTERIORS
IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS SOTERRATS
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AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN-SITU )
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, CERÀMICA, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE FUSTA
TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES,
DESGUASSOS BUNERES, ETC.. )
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS,
FUMS )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I TELECOMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I TELECOMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

12.

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient al inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de
cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els
“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1.

Procediments d'execució
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

12.2.

Ordre d'execució dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

12.3.

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
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Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra,
s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS

:

Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

:

Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte a
altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS

:

Mitjançant la fixació de terminis
temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat
el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.
13.

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de
la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18
RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

14.

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control
d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-EVALUACIÓ-MESURES

15.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral,
amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia.
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
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Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-EVALUACIÓ-MESURES

16.

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi
o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva
carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-EVALUACIÓ-MESURES

17.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han assimilat, per criteris
de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho pròpiament; cal doncs indicar en el
present apartat, aquells aspectes que singularitzen la Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de
Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI).
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les
relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona.

18.

CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció
que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
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“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció
implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
18.1.

Àmbit d'ocupació de la via pública


Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1
m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de
façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per
a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.


Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
-



Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40
m) per a pas de vianants per la vorera.
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.


Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D.
1627/97.
18.2.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
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Tanques
Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els
laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones
de risc.



Complements

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements
reflectint en tot el seu perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element
que deteriori el seu estat original.

Accés a l’obra
Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada
parcial del tancament.

18.3.

Operacions que afecten l'àmbit públic


Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar
accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un
espai adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i
transport interior de l’obra.



Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents
mesures:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

-

-



S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i
contactar prèviament amb la Policia Local.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja
de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà
el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges,
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en
contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació



Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix
es farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de
pas de vianants o vehicles.
Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a
realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de
peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la
bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de
pols.
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Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda
de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que
es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.
18.4.

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic


Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de
formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran
per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.


Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs
s’executin en dies no feiners o en un horari específic.


Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
18.5.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic


Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.


Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:
-



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
(1,40 m).

Elements de protecció
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Pas vianants

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base.
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres
(0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser
superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.



Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat
públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat
mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.


Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i
defensa:
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de
les obres.
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una
nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells,
etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.



Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
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ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.


Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents
condicions mínimes:
-

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m
de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de
terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim
del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.


Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament
i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.


Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la
part d’obra que exigís la seva implantació.
18.6.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública


Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà
un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà,
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des
de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.


Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

19.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
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19.1.

Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:
Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

19.2.

Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels
voltants de l'obra:
1.
2.

3.

4.

20.

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre
de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana
una marquesina en voladís de material resistent.
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles
fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles
de la situació de perill.
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament
per a aquesta funció.

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
Incendi, explosió i/o deflagració.
Inundació.
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxili
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DEMOLICIONS
1.-Introducció.
1.1 Definició:
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar.

1.2 Diferents mètodes de demolició:






Demolició manual (mètode clàssic).
Demolició per mètodes mecànics:
demolició per arrossegament.
demolició per empenta.
demolició per entibament.
demolició per bola.
Demolició per explosius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

1.3 Observacions generals:
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest
motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:







Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de
gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint de manera especial en els dipòsits de
combustible, si els hagués.
La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per evitar explosions de gas, inundacions per
trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs
contaminació per aigües residuals.
La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el
cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat dels edificis collindants.

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir:




una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat,
temps i cost.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat,
àrees d´aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma
adequada i segura els treballs de demolició.
Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de
runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de
Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar:
tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la
previsió de vies d’evacuació.
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MOVIMENT DE TERRES
1.- Introducció.
1.1 Definició:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:




Esplanacions:
desmunts.
terraplens.
Buidats.
Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres, per
aquest motiu s’ha de:





Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els
recursos humans i tècnics.
Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.
Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran
els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.
Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els
mínims riscos d’accidents possibles.



El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat.
De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada
amb anterioritat, incorporada a una bastida.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.
Camions i dúmpers de gran tonatge
Retroexcavadora
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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FONAMENTS
1.- Introducció.
1.1 Definició :
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en
funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest.

1.2 Tipus de fonamentació:
Es classifiquen en dues famílies:



fonaments superficials.
fonaments profunds.

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:





corregudes.
lloses.
bigues flotants.
sabates

En els fonaments profunds considerem:



els pilots realitzats in situ.
els pilots prefabricats.

1.3 Observacions generals:
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat,
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal
de tots els elements que componen la fonamentació.
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà:




Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció
de la fonamentació.
Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això s’establiran els camins
de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc.
Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els
mínims riscos d’accidents possibles.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses d’obra (aigua i electricitat).
En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre.
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SABATES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.

1.2 Descripció:
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden
ser aïllades o esbiaixades.
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i
un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les
característiques que són descrites en el projecte d’execució material.
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora).
Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent :








operaris per realitzar l’excavació manual.
conductors de la maquinària d’excavació.
ferrallistes.
encofradors.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
gruistes.

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació:





Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita
cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària,
etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i elèctrica.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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SABATES
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
6.-Trepitjades sobre objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

Probabilitat
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
o MÈDIA
ALTA
MÈDIA

Gravetat
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
ELEVAT
MEDI
BAIX

LLEU
GREU

MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres, bombeig de formigó
“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.
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SABATES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Els camins d' accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament.
Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer:
Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.
S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les
cotes de cimentació.
En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.
Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant

PROCÉS

















El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així
com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat a la mesura del possible.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.
S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits
de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.
Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les àrees
de treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com
formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial,
amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de
conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets,
convenientment ancorades.
Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els seus accessos i,
de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció
Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa).
S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de les
aigües.
Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar
amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.
Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc,
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó
portaeines.
Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Bombatge de formigó
Armadura
Grúes i aparells elevadors

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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SABATES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :


Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:









Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de las mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra
tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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SABATES
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:


Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita
cilindrada).



Treball amb armadures (operaris) :
Cascos.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Granota de treball.
Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.



Treball de formigonat :
Cascos.
Botes de seguretat de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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ESTRUCTURES
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció.

1.2 Tipus d’estructura:
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures:






Estructures de formigó armat in situ :
de forjats reticulars.
de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.
de lloses.
Estructures metàl·liques:
amb xarxes espaials.
amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).
Estructures de fusta
Estructures de fàbrica

1.3 Observacions generals:
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen:




Verticals: pilars o murs de càrrega.
Horitzontals: forjats.
Inclinats: muntants d’escales i rampes.

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat.
A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.
A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical:



Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i
seguretat.
Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació
apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim).

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones
d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat).
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part
resistent i de suport de l’edifici.

1.2 Descripció:
Construcció de pilars:







Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a
les esperes convenientment.
Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos
costats del pilar.
Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat.
S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de
recolzar sobre una plataforma de formigonat.
A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo.
Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant elements auxiliars manuals.

Construcció del forjat:








Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau.
Col·locació de puntals, sotaponts.
Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.
Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components.
Abocada del formigó i el seu preceptiu vibrat.
Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.
Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran
palatinant.

Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent:







encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de
l’estructura:





Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements
auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc.
Eines manuals.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació d’higiene i benestar.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
3.- Caiguda d’objectes per desplom.
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
5.- Caiguda d’objectes.
6.- Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
10.- Projecció de fragments o partícules.
11.- Atrapaments per o entre objectes.
13.- Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

Probabilitat
ALTA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
o MÈDIA
ALTA
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
MOLT GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
BAIX
ELEVAT
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
ELEVAT
BAIX

LLEU
GREU

MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(6)
(8)
(28)

Risc específic amb encofrats de fusta.
Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.
Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de
bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS



El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construcció de l’estructura :

Planta en construcció del forjat.




Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb
xarxes subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella
segons les característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la
seva execució prenent com a distància mínima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés
l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat
quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La
separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que
cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per
aquest motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a
màxim a cada metre. Es prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del
perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de
què la xarxa tingui la separació necessària per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es
donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes
horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual
s’està construint.
En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma.

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta.
El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi a qualsevol risc de
caiguda al buit.

Altres plantes fins al tancament.







En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es
procedirà a la seva clausura (impediment físic de l’accés).
A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot el seu
perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora que els muntants de
subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests
muntants es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per poder operativizar al màxim
l’anterior protecció que en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de
materials d’una forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el
nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments
definitius.
Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que
demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a la part superior de dita
xarxa, tenint present de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran
d’instal·lar muntants tipus guardacossos.
També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1
i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada
per un guardacòs en forma de muntant.

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents
plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir
les següents condicions bàsiques:


hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint.
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el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la
bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància
entre forjats.
la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits
entre la bastida i el perímetre del forjat.

Protecció de buits horitzontals.






S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en
ordre de preferència:
Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en
l’execució del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es
protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó.
Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana.
Barana modular : També es recomana posat que se substituís l’anterior barana, s’haurà de col·locar la
barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de
muntant.
Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub
quadrat al qual es clavarà per donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà
subjectat per guardacossos a cada 2,5 m.

Murs de formigó armat












En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar :
es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta
a punta del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i s’haurà
d'instal·lar en el seu perímetre la corresponent barana de seguretat.
es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes.
posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que
cobreixin les zones de treball.
s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a
bastides tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones.
donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la
il·luminació de la zona de treball i el seu accés.
Abans de la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari
utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de
l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que
s’haurà d’estintolar per evitar la bolcada deguda al vent.
Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.
El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat.
Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un
operari.
En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir
present emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.
En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca
s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides.
L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle.
L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap moviment de l'encofrat a causa de la pressió
hidrostàtica del formigó fresc.

Altres consideracions







En les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures s’hauran de
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim.
En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera
exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos
braços.
Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de
cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars.
L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat,
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
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El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre
una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de
seguretat.
Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida
tubular.
El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint les
instruccions del Reglament de Baixa Tensió.
El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i
botes de cuir.
És prohibit de desencofrar amb la grua.
Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i
curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius
magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Bombatge de formigó
Armadura
Grúes i aparells elevadors
Passarel·les

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per :















Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una
xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons
les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a
distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa
tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així
mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre
màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100
mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm.
com a mínim.
Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda
de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa
serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20 cm i
empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada a la barra
metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de
manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a
màxim.
Bastides.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.
Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:












Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita
cilindrada).



Treballs amb encofrats(encofradors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir(tipus americà).
Granota de treball.



Treballs amb armadures(armadors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir(tipus americà).
Granota de treball.



Treballs de formigonat i vibrat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat de goma de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE.
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COBERTES
1. Introducció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.

1.2 Tipus de cobertes:





Cobertes planes:
trepitjables.
no trepitjables.
Cobertes inclinades:
de fibrociment.
galvanitzades.
aliatges lleugers.
pissarra.
sintètics.
teula.
xapa.
Llanternes.

1.3 Observacions generals:
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau d’aïllament.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es
farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar
el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al
forjat de la coberta.
Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat
de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La
instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant
en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques.
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui
realitzant aquesta.
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar,
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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COBERTES PLANES
1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina totalment
impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per facilitar el vessament de l’aigua.

1.2 Descripció:
La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha estat
construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment.
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació.
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són:




la formació dels pendents.
aïllament i impermeabilització.
L'acabat.

El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb envanet
de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de formigó cel·lular,
argiles expandides, perlita, arlita,etc.
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant :




Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent.
Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu.
O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”.

L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si ha
de ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser.
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes
planes :




Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals,
sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire.
Coberta convencional:
Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior
de la làmina impermeable, per protegir-la dels canvis tèrmics.

Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:





Operaris d’abocada del formigó cel·lular.
Operaris per al bombeig del formigó.
Operadors de grua.
Paletes.

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de
l’estructura:






Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, bomba de formigó, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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COBERTES PLANES
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents quimics
28.-Malalties causades per agents físics.

Probabilitat

Gravetat

ALTA
ALTA
MÈDIA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MEDIA
o MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
BAIX
ELEVAT
ÍNFIM
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

LLEU
MOLT GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU

ÍNFIM
MEDI
BAIX
ÍNFIMI
ÏNFIM
BAIX

OBSERVACIONS:
(8)
Risc a causa del bombament de formigó “cop d’ariet”.
(15 I 19) Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques.
(28) Risc causat per radiacions d’infraroigs.
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COBERTES PLANES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui,
s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota
més alta de la coberta.
Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar
que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra
restant.

PROCÉS



El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui
possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell
durant la construcció de la coberta.

Protecció dels buits perimetrals.






En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, l’ampit
perimetral.
Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la
coberta les corresponents baranes de seguretat.
Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant
baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge
del mosquetó del cinturó de seguretat.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una
bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de
caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada
complementant-se alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de
la coberta.

Protecció dels buits del forjat horitzontal.
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats a
continuació:












Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix
forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran
cobrint-los amb una malla electrosoldada embeguda al formigó.
Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la
mateixa.
Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana.

Per evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant
bateas (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà convenientment lligat o
encintat al corresponent palet.
Es suspendran els treballs al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per prevenir del
risc de caiguda d’objectes i persones.
En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es
treballarà a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar
aquesta distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia
mentre es realitzen aquests treballs.
Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per facilitar la seva manipulació.
Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de
tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a
l’ombra, evitant la seva exposició al sol.
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L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar.
El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el
cubilet de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig.
S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de
60cms .
Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els
petits ajusts.
Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta
zona hi haurà un extintor de pols química seca.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació.
S’instal·laran senyals de perills d’incendis.
L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit
d’omplir les plataformes per a evitar d’aquesta manera vessaments innecessaris.
Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el
cos.
La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals
sobre el forjat.
El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons,
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els
paquets per a la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i
curtcircuits, així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius
magnetotèrmics.

NOUS ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Grúes i aparells elevadors
Transpalet manual: carretó manual

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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COBERTES PLANES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:








Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta,
subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una
fusta convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la
mateixa.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:













Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

46

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

COBERTES PLANES
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita
cilindrada).



Treballs amb formigonat:
Cascos de seguretat de goma de canya lata.
Botes de seguretat.
Guants de neoprè.
Granota de treball.



Per a treballs amb l’encenedor de segellament:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.



Pel ram de paleta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de seguretat de goma de canya alta.
Cinturó de seguretat, si calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats
als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual s’hauran de complir a cada moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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TANCAMENTS EXTERIORS
1. Introducció
1.1 Definició:
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.

1.2 Tipus de tancaments exteriors:
Façanes de fàbrica:





blocs.
maons:
obra vista.
revestit.
acabats penjats.
vidre.

Façanes prefabricades:




tancament cortina.
plafons pesats de formigó.
plafons lleugers.

1.3 Observacions generals:
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent,
per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a les respectives plantes per a la
confecció d'aquest tancament.
Segons criteris d'eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc.
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al
lloc on s'estigui construint.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la
grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i
tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil.
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació
del solar per evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les
preses provisionals de obra (aigua i electricitat).
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FÀBRICA DE MAÓ
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic.

1.2 Descripció:
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell.
El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa.
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases:





col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles.
senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.
instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de
l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes.
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió
fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.

Per a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent:




operadors de grua.
manobres.
operadors de carretó elevador.

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de
la façana.






Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets, eslingues,
proteccions col·lectives , individuals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna
de les plantes.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa provisional
general.
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FÀBRICA DE MAÓ
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1- Caigudes de persones a diferent nivell
2- Caigudes de persones al mateix nivell
3-Caiguda d’objectes per desplom
4-Caiguda d’objectes per manipulació
5-Caiguda d’objectes
6-Trepitjades sobre objectes
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops amb elements mòbils de màquines
9-Cops amb objectes o eines
10-Projecció de fragments o partícules
13-Sobreesforços
16-Contactes elèctrics
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
18-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
26-O R: manipulació de materials abrasius
27-Malalties causades per agents químics
28-Malalties causades per agents físics

Probabilitat
ALTA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
o MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX

LLEU
LLEU
LLEU

MEDI
BAIX
BAIX

OBSERVACIONS:
(8)
(17)
(27)
(28)

Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

50

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

FÀBRICA DE MAÓ
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de
l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS












El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la seva construcció amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat
adequadament.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els
perímetres i es taparan els buits horitzontals.
En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment
ancorat.
El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar així relliscades.
S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà per la correcta instal·lació
dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides
i erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en
especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet.
Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes
de 30 Kg.
Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició dels
interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si
aquests treballs a desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat, tot complint amb la normativa de seguretat especificada en:
Grúes i aparells elevadors
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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FÀBRICA DE MAÓ
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:








Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana
serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els
muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides de façanes.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruixària i 20 cm. d'amplària.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la
normativa assenyalada en aquesta activitat:












Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra
tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997).
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FÀBRICA DE MAÓ
5.- Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada).



Per als treballs del ram de paleta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona.
Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters.
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Cinturó de seguretat, si cal.
Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar.
Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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TANCAMENTS CORTINA
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Tancament d’edificis constituït per una estructura auxiliar que passa per davant de l’estructura de l’edifici i
sobre la qual s’acoblen els elements lleugers de tancament.

1.2 Descripció:
El tancament cortina estarà constituït fonamentalment pels següents elements:



Estructura auxiliar, el muntatge de la qual es realitzarà segons els següents sistemes:
Sistema 1 : format per muntants verticals i travessers horitzontals.
Sistema 2 : format només per muntants verticals.
Elements de tancament, pròpiament dits.

Pel sistema 1: elements opacs i/o transparents que s’acoblin individualment i per separat sobre l’estructura
auxiliar.
Pel sistema 2 : plafons complets executats en taller formats per elements opacs i/o transparents muntats
sobre bastidor i que s’ acoblen sobre els muntants.
Per realitzar els tancaments de tancament cortina, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:





Operaris de grua
Muntadors de subestructura metàl·lica
Soldadors
Vidriers

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització de
tancaments cortina:






Maquinària: grua.
Estris: bastides de façana, penjats, plataformes elevadores, proteccions col·lectives i personals, etc..
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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TANCAMENTS CORTINA
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació editada pel Departament de Treball de la
Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució material de la obra, considerant que la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència esperada
normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o, en el seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Gravetat

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjada d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
9.-Cops contra objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
14.-Exposició a temperatures extremes.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(14, 19 i 28) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacitilènic de metalls.
(26) Risc específic de manipulació de vidres.




La instal·lació de vidre es farà des de l’interior de l’edifici, subjectat l’operari amb el cinturó de seguretat
convenientment ancorat.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci un vent superior als 50 Km/h.
En cas de plataformes elevades, es procurarà garantir la seva estabilitat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Grúes i aparells elevadors
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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TANCAMENTS INTERIORS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.

1.2 Tipus de tancaments interiors:



De totxo
Prefabricats:
plafons de guix-cartró.
plafons de guix o escaiola.
plaques de guix o escaiola.
plaques de formigó massisses o buides.

1.3 Observacions generals:
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent.
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a
la confecció d’aquests tancaments.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc.
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de
l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva
mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de les necessitats reflectides
en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el
desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux.
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais
interiors d’un edifici.

1.2 Descripció:
La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases:





senyalització a planta, mitjançant blavet.
col·locació de guies.
col·locació de plafons.
segellat de juntes entre plafons.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la grua, prèviament empaquetat.
Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible considerar l’equip humà
següent:



Operadors de grua.
Muntadors de plaques prefabricades.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització
d’aquests:








Maquinària: grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil.
Estris: escales de mà, de tisores, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional
general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre partirà el
muntant; que alhora alimentarà cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes plantes
disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per protegir de contactes indirectes i de
curtcircuits-sobreintensitats. Independentment s’instal·larà un muntant, el qual alimentarà un punt de llum
a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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PLAFONS PREFABRICATS (Guix–cartró)
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en
la seva avaluació, s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar o en el
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
19.-Exposició a radiacions
20.-Explosions
21.-Incendis
22.-Causats per éssers vius
23.-Atropellaments, cops i xocs contra vehícles
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MEDIA
MEDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MEDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MEDIA
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d´elements mòbils de maquinaria de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador.
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per les errades d'aïllament
en màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols neumoconiòtic.
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TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, s’han
d’assegurar de que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i benestar definitives, per a
l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS

















El personal encarregat de la col·locació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major seguretat
possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment
il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors, als llocs on hi hagi risc.
Quan per necessitats d'obra, sigui necessari treure proteccions col·lectives provinents de talls anteriors,
aquestes hauran de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell
espai de temps en el que, per una o altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc.
En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de seguretat, l’operari
exposat a risc de caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè),
granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, ulleres
antiimpactes i màscara d’un sol ús antipols.
En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius
(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes.
En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius
(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els quals
disposaran, a cada planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d’aquesta activitat.
Pistola fixa-claus

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes per:







Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit i, en la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat on
s'hi clavarà la xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:














Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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TANCAMENTS INTERIORS. PLAFONS PREFABRICATS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport (operaris de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.



Pels treballs de muntatge:
Casc de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”.
Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”.



Treballs amb pistola fixa-claus:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir.
Ulleres antiimpactes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors , reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS
1.- Introducció
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.

1.2 Tipus de revestiments:


Exteriors:
aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta,
perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i
elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.
Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines
sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la
finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix.



Interiors:
aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i
taulons de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques
rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres.
enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i
microsuro, per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.
refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les,
abans de l’operació més fina del lliscat.
lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament
que es fa a sobre de la superfície del referit.
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i
elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de
fibra natural o artificial.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:



per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.
per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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REVESTIMENTS EXTERIORS
1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.

1.2 Descripció:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:







Revestits o xapats:
col·locació d’ancoratge.
muntatge de plaques.
Arrebossats:
tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà.
Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.
es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.
Pintures:
la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc.
s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar.
es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
Adreçat:
s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit.
es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport
del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó
elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:







maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions
col·lectives i personals, etc.
eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
presa provisional d’aigua.
instal·lació elèctrica provisional.
instal·lacions d’higiene i benestar.
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REVESTIMENTS EXTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
27.-Malalties causades per agents químics.

Probabilitat

Gravetat

ALTA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
o MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI

BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
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REVESTIMENTS EXTERIORS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos
i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.

PROCÉS

















El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves
proteccions i estabilitat.
Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat
a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per
plataformes específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà
especial cura de no posar el peu sota del palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a
base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb
els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat.

Aplacat o xapat







En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida
penjada.
Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o
abatibles.
S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball
simultàniament, qualsevol que sigui aquest.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred






Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada
mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.
S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda
d’objectes.
És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical
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Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Pintures













S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè,
botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat).
El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà,
menjarà ni es beurà,
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor,
com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació.
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures.
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.
A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat
Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMENTS EXTERIORS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:














Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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REVESTIMENTS EXTERIORS
5.- Relació d’Equips de protecció individual
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).



Pels treballs de pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si correspon.



Pels treballs amb morters:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.



Pels treballs d’aplacat o xapat:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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REVESTIMENTS INTERIORS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.

1.2 Descripció:
Tipus de revestiments interiors:








aplacats o xapats.
arrebossats.
pintures.
Enrajolats de parets:
amb morter de ciment
amb adhesiu.
referits i lliscats.
tèxtils.
flexibles.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta
finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El
transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant
el carretó elevador.
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:







Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i
personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d‘higiene i benestar
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REVESTIMENTS INTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Probabilitat

Gravetat

MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
o MÈDIA

MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI

BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o
degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.
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REVESTIMENTS INTERIORS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues
d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i
materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS






















El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant
les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realització de treballs sobre superfícies insegures,
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.
Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una
protecció a base de barana perimètrica.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver
ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per
plataformes específiques de càrrega i descàrrega.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el
qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops,
ferides i erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Aplacat o xapat





En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el
bastiment penjat.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o
abatibles.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat





El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals
oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.
Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
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Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on
les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats.






Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el
més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat
que evitin el seu lliscament voluntari.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament
de Baixa Tensió.

Tèxtils i flexibles.












El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es
realitzarà mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o
sobreesforços.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la
renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de
mantenir una ventilació constant.
És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per
tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.
Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar
possibles incendis.
S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i
dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils.
En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca.
En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

Pintures













Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els
treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades
i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants
de neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat
El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des
de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es
menjarà ni es beurà.
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació.
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures disposarà de ventilació.
Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.
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ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat
Bastida de borriquetes

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMENTS INTERIORS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
















Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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REVESTIMENTS INTERIORS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).



Pels treballs amb pintura i coles:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau..



Pels treballs amb morters i guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.



Pels treballs de revestit o xapat:
Cascos de seguretat
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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PAVIMENTS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Tipus de revestiments:




peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.
flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials:
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de
goma i policloroprè.
soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la
grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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PAVIMENTS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripció:


tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de
ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i
d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.



tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni
adherides a tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum
adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb
juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb
ciment.



tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi:
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant
el carretó elevador.
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
enrajoladors i d’altres.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
paviments:







Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada
per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
Estris.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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PAVIMENTS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
MEDI
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la
manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.
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PAVIMENTS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials
a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS

















El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar
el risc de pis lliscós.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la
grua.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el
qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides












El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols neumoconiòtiques.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent,
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas
de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.
Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar
paletitzats i totalment fetes les vorades.
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes
de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport
per evitar accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies
recentment solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a
on es vagi a col·locar.
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Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol
de “paviment lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per
risc elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb
els raspalls i papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran
amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han
de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es
necessitin, màscara antipols.
Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte
amb energia elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina
"desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les
plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran
d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles














Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran
immediatament, per tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació
constant, evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir
una ventilació constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament
tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del
magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)
S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i
dissolvents i del magatzem de productes plàstics.
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat:
Grúes i aparells elevadors
Formigonera pastera
Bombatge de morter
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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PAVIMENTS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:





Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos)
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:














Senyal de perill.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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PAVIMENTS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).



Pels treballs amb coles i dissolvents:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau.



Pels treballs amb morters, formigons i llots:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.



Pels treballs de col·locació de paviment:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Genolleres.
Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.

1.2 Tipus de sostres:


Revestiments de sostres:
referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de
l’operació més fina del lliscat.
lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que
es fa sobre la superfície del referit.
pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements
d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.



Cels rasos:
continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.
de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant
entramats metàl·lics, a interiors d’edificis.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars
modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals
ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat
que no té funció resistent.

1.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint
els diferents tipus:

Revestiment de sostres:
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma
haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir.
Aquesta es realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents
treballs de col·locació de guixos i pintures.

Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les
guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de
bastida tubular modular amb rodes.
Els cels rasos es poden realitzar:
sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors
d’edifici.
amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant
entramats metàl·lics, a interiors d’edificis.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport
del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó
elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:







Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i
personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Probabilitat

Gravetat

MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
o MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI

BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
BAIX
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la
manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc casuat per la manipulació de peces per recobrir sostres.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la
grueta per a elements de poc pes.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS























El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben
il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant
les de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la
realització de treballs sobre superfícies insegures.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de
baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un
graó definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.
En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves
proteccions i estabilitat.
S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en
especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.
És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.
Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.
Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més
separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)






En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de
direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el
parament.
En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
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Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi
ha risc de caiguda a diferent nivell.

NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures

Cels rasos
Sense guies








En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de
direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el
parament.
Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de
taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.
El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar
sobreesforços.

Amb guies






Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta
de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat.
Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més
de dos metres d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm
d’alçada, barra intermèdia i sòcol.
Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens
de trànsit, abans de pujar a elles.
Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Bastida de borriquetes
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:





Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:















Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).



Pels treballs amb pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si convingués.



Pels treballs amb guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.



Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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RAM DE FUSTER
1.- Introducció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta,
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials:

acer.

acer inoxidable.

alumini (aliatges lleugeres).

fusta.

PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:




acer.
fusta.
vidre.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum,
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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RAM DE FUSTER
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i
armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Descripció:
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i
l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material
a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues
o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
fusters.
vidriers.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria:






Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra
circular manual, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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FUSTERIA
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.

ALTA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
MEDI
BAIX
ÍNFIM
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
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RAM DE FUSTER
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues
d’obra.
A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS















El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el
qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una
protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on
amarrar el fermall del cinturó de seguretat.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realització de treballs dalt de superfícies insegures.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster












Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament
fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.
Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà.
En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els
fleixos i es descarregaran a mà.
Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.
Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.
Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.
Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.
Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el
procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i
caigudes.
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Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per
“corrent d’aire”.
El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així
com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill
d’incendi, i un altre de no fumeu.
Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó
de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Muntatge de vidre














Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan
envidrant.
És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.
La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament.
Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.
Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de
fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.
Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la
part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit
durant els treballs.
Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat.
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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RAM DE FUSTER
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
















Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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RAM DE FUSTER
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:








Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Pels treballs de fusteria de fusta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
Pels treballs de tancaments metàl·lics:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.
Pels treballs de cristalleria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un
servei.

1.2 Tipus d’instal·lacions:








Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació
de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia,
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
Fontaneria.
Sanejament.
Calefacció.
Gas
Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores
i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels
aparells interiors.
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i
d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora,
eines manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de
l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo,
megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:



electricistes.
ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:





Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per
fer regates, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
ELEVAT
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual



















El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar
el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de
les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes
per altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciarse, per evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior elèctrica










El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a
rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada
d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5
metres.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
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Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió

























El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol
manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de
seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i
que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements
següents:
placa d’identificació de cel·la.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de
perill.
En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars
de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.
La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la
normativa de grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de
1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

102

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:







Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim
de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:











Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

103

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.



Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants aïllants, si els calgués.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.



Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
Cascos de seguretat.
Guants aïllants.
Granota de treball.
Botes aïllants.
Protecció d’ulls i cara.
Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
Perxa aïllant.



Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).



Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.),
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta,
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació
tèrmica dels radiadors.

1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:



les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
les que són totalment independents: calefacció.

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:




lampistes.
paletes.
operari que realitza les regates.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:






Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà,
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d’aigua.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI

OBSERVACIONS :
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina
de fer regates.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior














El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar
el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de
les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de
superfícies insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per
d’altres en bon estat de manera immediata.

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.














El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo
de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els
riscos de cops i enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per
evitar accidents a les vies de pas intern.
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la
feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó
de seguretat contra les caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant
la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a 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.
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de
seguretat i il·luminació artificial.
La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
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A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i
un altre de “No fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les
vàlvules antiretrocés.
Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat
els parapets o baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de
cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si els calgués.

Xarxa exterior





El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada
a rases.
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.
Bastida de borriquetes
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm.
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a
màxim.
Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués



Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.



Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués



Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament.

1.2 Descripció:
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire:




sistemes de tot aire.
sistemes d’aigua-aire.
sistemes d’aigua i expansió directa.

Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc)
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).
Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:



instal·ladors d’aire condicionat
paletes.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:






Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora
angular, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d’aigua.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica.
(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària de
fer regates.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS















El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i
erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles
mascle-femella.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per
d’altres en bon estat.
Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de
cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si els calgués.

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:

Recepció i aplec de material i maquinària.













Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera
que el paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments.
Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran
la càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona
preparada a priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc
d’aplec definitiu.
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris,
per poder guiar còmodament la càrrega.
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el
personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions.
S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es
dominarà mitjançant aparells designats per a aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc
sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat.
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure
de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc
d’atrapament per descontrol de la direcció de la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa,
s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un
pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.
L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques.
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Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o
plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.
És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i
s’aniran repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.
El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins
que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda.
Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la
grua.
Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos
operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans.
Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de
pas.

Muntatge de canonades.
















El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i
il·luminació artificial al seu cas.
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la
càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar
cops o ensopegades amb d’altres operaris.
Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les
maniobres de canvi de direcció i ubicació.
Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la
tasca (les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans).
Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de
les plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda
buit amb risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció.
Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva
posterior recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de
trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb
soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire.
El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc
ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i
il·luminació artificial si calgués.
La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i
un altre de “no fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada
sobre el nivell del paviment pels voltants de dos metres.
Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.
S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol.
S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de
l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure.

Muntatge de conductes i reixetes.









Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per
interferències.
Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs
senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada.
Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de
dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris.
Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar
els accidents per moviments indesitjats.
Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la
seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes.
Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca mitjançant el
ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades
per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi.
És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig
de la càrrega, etc.
Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.
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És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els
accidents per trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de
les peces.
Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar el risc de caiguda.
Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb
plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat.

Posada a punt i proves.






Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc
d’atrapaments.
No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat
d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments.
Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre
elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver
procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat:
Escales de mà
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:



Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana
ha de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
















Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:


Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués



Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.



Pels treballs de maçoneria (ajudes):
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués



Pels treballs de soldadura elèctrica :
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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ELEMENTS AUXILIARS

CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE
















S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.
Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del
corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen.
Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i
abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat
el fre d’estacionament.
En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.
S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.
S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.
Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.
Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense
cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de
la cabina.
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant
la permanència d’operaris sobre el basculador.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora.
s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà
equilibrada quan es carregui.
s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat.
si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.
si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada
tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descàrrega de la caixa basculadora :
no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està
totalment abaixada.

RETROEXCAVADORA










S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:
Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat
Comprovar el clàxon de marxa enrera.
En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,
baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :
Posar el fre d’estacionament.
Posar en punt mort els diferents comandaments.
Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
Treure la clau de contacte.
Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.
S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el
motor en marxa ni la cullera aixecada.

BOMBEIG DE FORMIGÓ


L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus
de treball.
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La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts
susceptibles de moviment.
La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.
Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur,
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de
formigó (torreta de formigonat).
La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.
Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada)
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot
seguit la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids,
allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés.
S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.
Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.
Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

ARMADURES












S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin
l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació
propera als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de
fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els
corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui
realitzant la soldadura.
El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les
seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA





No es realitzarà cap moviments sobtat, ni alhora de deixar-la anar (la cullera) ni en hissar-la, per no
disminuir la capacitat dels cables.
Els productes de la excavació es descarregaran a llocs concrets o directament al camió o traginadora de
trabuc ”dumper”.
No es pot treballar en terrenys d’una pendent pronunciada, llevat que sigui absolutament necessari.
Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament .S’haurà de canviar el cable quan:
aquest presenti punts de picadura amb oxidació avançada.
presentin deformacions permanents per aixafament, doblecs , allargaments, etc.
s’observin fissures.
hi hagi lliscament del cable respecte als terminals.
quan el nombre dels seus filferros estiguin trencats en una proporció superior al 20% del total.

PLANTA DE LLOTS TIXOTRÒPICS:




La planta de llots tixotròpics es situarà el més proper possible de l’accés a l’obra.
Es vetllarà per l’accés a la part superior del dipòsit de llots tingui les proteccions necessàries per evitar
que es produeixi cap caiguda a diferent nivell. Per aquest motiu es col·locarà baranes a les escales i a
les plataformes.
Es garantitzarà, a cada moment, la il·luminació de la planta.
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El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, els
interruptors diferencials i magnetotèrmics que garantissin la protecció contra contactes.

GRUES I APARELLS ELEVADORS










En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es
faci un correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus
corresponents dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat
a la nostra legislació vigent :
RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la
seva Manutenció.
Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIEAEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per
a l’obra.
RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària
MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils
autopropulsades emprades.

PASSAREL·LES








L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.
Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.
Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL






Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega
del toro.
Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que
aquesta estigui en bon estat.
Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot
assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament
en posició neutra.
Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí
que pugui provocar qualsevol incident.
Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa,
controlant la seva estabilitat.
No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
S’han de respectar els itineraris preestablerts.
Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se
l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues
s’hauran de prendre les següents precaucions :
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S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del
palet i del toro.
S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la
circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a
les operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de
manteniment i deixar-lo fora de servei.







BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
Muntatge:


Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos,
es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc.
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de
reforçar o no aquestes zones de recolzament.
Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge.
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui
entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:
Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la
línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.
Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.








Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
3 metres per a tensió < 66.000 Volts
5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia
elèctrica.
posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els
conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.
Ús:







Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència
del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.
La correcta disposició dels accessos.
S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui
necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic
autor del projecte de muntatge.
En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
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En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:






El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic
competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :



Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans
de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en
condicions òptimes per a la seva immediata utilització.

BASTIDES DE CAVALLETS.







No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
El conjunt haurà de ser estable i resistent.

PISTOLA FIXA-CLAUS









El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i
patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de
seguretat si els calgués.

FORMIGONERES PASTERES







Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents
nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per
protegir la caiguda d’objectes.
Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert
vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol
amb
la llegenda
“ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO
AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
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Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments
descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a
terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar
mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

BOMBAMENT DEL MORTER









L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus
de treball.
La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta,
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment.
La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes.
Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot
enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a
la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a
continuació la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements
sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.
Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

PERFORADORA PORTÀTIL










El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses
lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després
apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està
connectada a la xarxa elèctrica.

ESCALES DE MÀ.









A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.
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SOLDADURA ELÈCTRICA


















Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir,
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de
l’elèctrode.
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses
poden produir greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu
treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un
portapinces.
S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces
portaelectrodes i els borns de connexió.
Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.
S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

BASTIDES PENJADES.










S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i
amb la corresponent càrrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s.
Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi
assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.
Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la
bastida.
Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats.
Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres
costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols.
La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.
La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm.
S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.
Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda.

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene
personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :



mòduls prefabricats, o
construïdes a l’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :




vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb
seients i casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10
treballadors.
dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per
cada 10 treballadors.
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inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un
inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.
menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i
il·luminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint
els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de
les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.
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AMIDAMENT I PRESSUPOST

N

1A

INSTAL·LACIONS PROVISSIONALS D'OBRA

CODI

UA

1 HQU15312

2 HQU1A502

3 HD1112F1

4 HQU22301

5 HQU25701

8 D41AG801

2.506,75

1,00

2.506,75

Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferèncial, col·locat i
amb desmuntatge inclòs.

3.266,88 €

1,00

3.266,88

Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins
a pericó o clavegueró

14,23 €

1,00

14,23

Armari metàl.lic individual doble compartiment
0.4x0.5x1.8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

32,70 €

12,00

392,40

Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

33,36 €

2,00

66,72

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

54,05 €

2,00

108,10

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

99,89 €

2,00

199,78

Farmaciola d'obra instal·lada i reposicións.

78,37 €

1,00

78,37

u

m

u

u

u

u.

1A INSTAL·LACIONS PROVISSIONALS D'OBRA

1B

SENYALITZACIONS

1 HBBA1511

2 HBBZA0A1

3 D41CC040

IMPORT

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferèncial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.

CAPITOL

NUM. CODI

PREU AMIDAMENT

u

6 HQU2GF01 u

7 HQU27902

DESCRIPCIÓ

UA

interior,

de

DESCRIPCIÓ

6.554,85

TOTAL

PREU AMIDAMENT

IMPORT

u

u

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

17,48 €

1,00

17,48

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical,
mòbil i amb el desmuntatge inclòs

21,55 €

1,00

21,55

Tanca autónoma metàl·lica de 2,2 m. De longitud per contenció de
vianants normalitzada, inclosa col·locació i desmuntatge.

4,02 €

1,00

4,02
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CAPITOL

1B SENYALITZACIONS

1C

PROTECCIONS PERSONALS

NUM. CODI

39,04

TOTAL

UA

DESCRIPCIÓ

PREU AMIDAMENT

IMPORT

1 B1411111

u

Casc de seguretat

2,96 €

12,00

35,57

2 B1421110

u

Ulleres antiimpactes

14,23 €

8,00

113,86

3 B1473203

u

Cinturo de seguretat anticaigudes

146,69 €

4,00

586,75

4 B1481131

u

Granota de treball

37,68 €

12,00

452,16

5 B1487350

u.

Impermeable per la pluja

14,68 €

12,00

176,11

6 B41ec520

u

Cinturó portaeines

27,66 €

8,00

221,28

7 B41EG001

u

Parell de botes d'aigua

15,01 €

8,00

120,10

CAPITOL

1C PROTECCIONS PERSONALS

1D

PROTECCIONS COL·LECTIVES

NUM. CODI

1 H1524341

2 H152D801

3 D41GC001

UA

DESCRIPCIÓ

PREU AMIDAMENT

IMPORT

Empara d'advertència en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4
mm de D i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida
de 12 mm de D nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant
metal·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el
desmuntatge inclòs.

5,28 €

25,00

132,00

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 6)

9,47 €

25,00

236,70

Xarxa de seguretat en perímetre de forjat, de poliamida de fil de d=4
mm. Malla de 75x75 mm. De 10 m. D'alçada, inclosos pescant
metal·lic tipus forca de 8 m. D'alçada, ancoratges de xarxa, pescant i
cordes d'unió de draps de xarxa, en primera posada

17,40 €

25,00

435,00

m

m

m

CAPITOL

1D PROTECCIONS COL·LECTIVES

1E

MA D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI

1.705,82

TOTAL

UA

1 D41IA001

h

2 D41IA020

h

DESCRIPCIÓ

368,70

TOTAL

PREU AMIDAMENT

IMPORT

Reunions coordinador en matèria de seguretat i salut

68,03 €

6,00

408,17

Formació de seguretat i salut en el treball, considerant 1 hora
setmanal i realitzada pel coordinador de seguretat i salut o per un
tècnic competent

15,08 €

12,00

181,01
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3 D41IA040

u

4 D41IA201

h

CAPITOL

Revisió mèdica obligatòria

55,33 €

12,00

663,98

Equip de neteja i conservació d'instal·lacions provissionals d'obra,
considerant una hora diària d'ajudant i peó.

26,18 €

6,00

157,10

1E MA D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

1.410,26

TOTAL

RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOLS
1A
1B
1C
1D
1E

INSTAL·LACIONS PROVISSIONALS D'OBRA
SENYALITZACIONS
PROTECCIONS PERSONALS
PROTECCIONS COL·LECTIVES
MA D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

6.554,85
39,04
1.705,82
368,70
1.410,26
TOTAL

10.078,68
Euros

El pressupost de l'estudi de seguretat i salut puja deu mil setanta-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims, que representa el 2 %
sobre el pressupost d'execució material de l'obra.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT , SETEMBRE 2017
ARQUITECTE MUNICIPAL

L’ALCALDE
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001
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GRÚAS TORRE
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

GRÚAS TORRE
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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GRÚAS TORRE
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

GRÚAS TORRE

NO

SI

163

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

GRÚAS TORRE

NO

SI

164

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CABESTRANTES Y SIMILARES
NO

SI
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CABESTRANTES Y SIMILARES

NO

SI
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CABESTRANTES Y SIMILARES
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SI

167

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

PASARELAS
NO

SI
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

PASARELAS
NO

SI
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

SOLDADURA ELÉCTRICA
NO

SI
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

SOLDADURA OXIACETILÉNICA
NO

SI
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

SOLDADURA OXIACETILÉNICA

NO

SI
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Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

83e8acb5c1be4634abc98dfc3390170c001
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