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1 DADES DE L'OBRA 

 

 

1.1 Tipus d'obra 

 

Es tracta d’un projecte d’ampliació del dispensari municipal. 

 
L’ampliació serà d’uns 77 metres quadrats, corresponents a l’ampliació de la sala d’espera per a 
donar accés a una nova sala de consulta d’infermeria i a dos nous despatxos. 
 
L’ampliació es realitzarà a la part posterior sud de l’edifici. 
 

Actualment el dispensari es distribueix en una sola planta al llarg d’un espai de recepció i espera 
longitudinal amb les sales de consulta mèdica al costat est i els espais de servei a l’oest de l’edifici. 

 

La superfícies construïda existent és de 171,57 m2. 

 

L’àmbit de l’ampliació es situarà a la zona posterior sud del dispensari. 

 

El tipus constructiu de l’edificació existent és tradicional, amb coberta inclinada de teula i plana 
invertida combinades, i la construcció no presenta problemes estructurals per assentaments 
diferencials. 

 

Es desconeix l’antiguitat de l’edificació existent però es suposa inferior a 20 anys. 

 

L’ampliació projectada preveu l’ampliació en direcció sud, a la part posterior de l’edifici, de la sala 
d’espera per a facilitar nou espai d’accés i servei a una nova sala de consulta d’infermeria, al costat 
est, i dos espais de despatx al costat oest. 

 

L’ampliació no modifica el criteri compositiu actual, respectant la tipologia i acabat dels volums, que 
s’amplien amb sala d’espera i nova consulta d’infermeria, al primer volum, i dos despatxos, al segon. 

 

Els materials utilitzats en façana d'obra ceràmica vista o arrebossat remolinat pintat amb obertures de 
vidrieres amb perfils d’alumini permetran un mínim manteniment. 

 

L'edificació existent és de tipologia constructiva tradicional i l’ampliació segueix els mateixos criteris 
constructius. 

 

La fonamentació es realitza de rasa continua de formigó armat de 60x60 cm prèvia capa de neteja. 

 

L'estructura vertical de l’edifici es realitzarà de murs de càrrega de maó perforat que serà de 30 cm de 
gruix a les bancades per sota del sostre sanitari. 

 

Els sostres  seran unidireccionals de bigueta prefabricada, autoportant al sanitari i semi resistent al de 
coberta, amb revoltons de formigó alleugerit. 

   

La coberta és mixta amb una part inclinada, sobre sostre també inclinat, de teula aràbiga a una 
vessant, i la resta es plana invertida amb acabat de palet de riera. 

 

Els murs de façana son de doble full amb maó perforat de 28x13.5x5 cm per a anar revestit o de 
28x13.5x5 cm d'acabat igual a l’existent per a anar vist a la cara exterior, amb lliscat de morter de 



ciment i aïllament de poliuretà projectat de 5 cm de gruix a la seva cara interior, cambra d'aire i envà 
de 7 cm amb acabat de lliscat de guix. 

 

L’únic parament de distribució no estructural es realitzat també de maó perforat de 15 cm de gruix. 

 

Els revestiments interiors son en general de lliscat de guix acabat pintat excepte a la sala d’espera, 
que fins a la llinda de les portes, revesteix de tauler de melamina, i a la zona que envolta el taulell de 
la sala de consulta d’infermeria que serà d’enrajolat previ arrebossat deixat al regle.  

 

Els sostres seran de lliscat de guix i acabat pintat directament sobre el sostre inclinat de la sala 
d’espera i de cel ras registrable de guix fonoabsorbent i suspensió semiencastada, igual als existents, 
a la sala de consultes i despatxos. 

 

Els paviments seran de terratzo microgrà igual als existents posat, en ordre descendent, sobre llit de 
sorra a truc de maceta, capa de morter autonivellant de 4 cm i aïllament tèrmic de 4 cm de poliestirè 
extruït. 

 

A l’exterior es refarà la vorera perimetral amb panot de formigó ratllat igual a l’existent, sobre solera 
de formigó de 15 cm de gruix, i subbase de sauló de 10 cm de gruix. 

 

Els tancament d'obertures interiors seran de tauler de melamina tipus bloc porta igual als existents 
sobro bastiment de base de fusta de pi flandes. 

 

Les exteriors seran d'alumini amb tall tèrmic superior a 12 mm i vidre laminar de baixa emissivitat 
amb cambra d'aire de 3+3 + 12 + 3+3 mm.    

 

L'edifici s'equipara de les mateixes instal·lacions existents, i com a ampliació d’aquestes, amb 
sanejament, abastament d'aigua, electricitat, telecomunicacions, protecció contra incendis, ventilació i 
climatització. 

 

 

1.2 Emplaçament 

 

El dispensari municipal es situa al carrer Vicens Vives 3 de Fornells de la Selva. 

 

L’edifici es presenta aïllat al costat del local social i proper a l’Ajuntament en una zona cèntrica del 
nucli. 

 

La zona és de caràcter bàsicament residencial i molt consolidada i la finca disposa d’aparcament per 
a facilitar l’accés rodat al dispensari. 

 

L’edifici es distribueix en planta baixa i sobre un terreny molt planer. 

 

 

1.3 Superfície construïda 

 

Realitzada l’ampliació l'edifici restarà distribuït en els següents espais, amb detall de les respectives 
superfícies útils: 

 

1. Cancell ................................................................................................................................ 3,14 m2 
2. Vestíbul ............................................................................................................................... 4,46 m2 
3. Recepció  ........................................................................................................................... 7,11 m2 



4. Sala d’espera .................................................................................................................... 58,35 m2 
5. Consulta de medicina general .......................................................................................... 14,85 m2 
6. Consulta d’infermeria. Sala de tractaments ...................................................................... 15,04 m2 
7. Consulta d’infermeria pediàtrica ....................................................................................... 14,85 m2 
8. Consulta de pediatria. Polivalent ....................................................................................... 15,80 m2 
9. Consulta d’infermeria ........................................................................................................ 15,52 m2 
10. Distribuïdor .......................................................................................................................... 3,68 m2 
11. Magatzem ........................................................................................................................... 8,29 m2 
12. Bany adaptat dones ............................................................................................................ 3,40 m2 
13. Bany adaptat homes ........................................................................................................... 3,40 m2 
14. Pas ...................................................................................................................................... 2,09 m2 
15. Neteja .................................................................................................................................. 3,70 m2 
16. Instal·lacions ..................................................................................................................... 10,70 m2 
17. Despatx 1 .......................................................................................................................... 15,48 m2 
18. Despatx 2 .......................................................................................................................... 16,17 m2 
 

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL DE DISPENSARI ........................................................................ 216,03 m2 

 

La superfície útil total de l'edifici és de 216,03 metres quadrats, dels quals 64,66 metres quadrats son 
d’ampliació. 

 

La superfície construïda total serà la següent: 

 

Porxo d’accés ............................................................................................................................. 5,19 m2 

Espais Interior del dispensari .................................................................................................. 244,11 m2 

 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL DEL DISPENSARI ...................................................... 249,30 m2 

 

 

1.4 Promotor 

 

El promotor és l’Ajuntament de Fornells de la Selva. 

 

 

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució és el mateix que signa el present estudi bàsic de seguretat i 
salut. 

 

 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

L’arquitecte funcionari del Consell Comarcal del Gironès Manel Alemany i Masgrau amb número  de  
col·legiat  11.352/2 i NIF 40.281.096 T. 
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2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

 

2.1 Topografia 

 

La zona on s’emplaça l’equipament és molt plana. 

 

Les edificacions a la zona s'estructuren bàsicament de forma aïllada. 

 

 

2.2 Característiques del terreny i de l’edifici existent 

 

El terreny es troba lliure d’impediment físics que no siguin la pròpia edificació que es preveu ampliar. 

 

La superfície del terreny es presenta recoberta de capa granular tipus sauló. 

 

Els edifici de la zona i específicament el dispensari no presenten problemes estructurals o patologies 
que es puguin atribuir a assentaments diferencials o altres moviments o mancances de consistència del 
terreny. 

 

Per a la redacció del present projecte no s’ha realitzat estudi geotècnic atès el petit volum de l’obra, la 
tipologia estructural i de fonamentació i les baixes sol·licitacions requerides al terreny. 

  

Segons l’ Institut Geològic de Catalunya els terrenys on s’emplaça el dispensari son del Pliocè amb la 
classificació de NPlac, i composat de llims i sorres arcòsiques amb nivells d’argiles i conglomerats.  

 

A efectes de càlcul de la fonamentació s’ha suposat una resistència del terreny no superior  a 1,2 
Kp/cm2. 

 

Com s’ha esmentat anteriorment l’edificació és de tipus tradicional de murs de càrrega i sostres 
unidireccionals d’elements prefabricats de formigó. 

 

  

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

 

A la mateixa finca i a pocs metres del dispensari es situa el local social. 

 

L’entorn pròxim està constituït per edificacions d’ús privat residencial.  

 

El tipus constructiu predominants és el d’edificació aïllada envoltada de jardí privat. 

 

 

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

 

Les instal·lacions de serveis públics estan fora de la zona d’ocupació de l’ampliació de l’edifici. 

 

Els serveis passen soterrats per la vorera i calçada del carrer. 

 



Les escomeses arriben a l’edifici per la façana nord que correspon al costat oposat on es realitzarà 
l’ampliació. 

 

 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

 

L’edifici s’emplaça al carrer Vicens Vives 3 de Fornells de la Selva. 

 

L'amplada del carrer és d'uns 9,50 metres amb voreres de 2,25 metres i  1,65 metres d'amplada. 

 

L’accés rodat es produeix principalment des del carrer de Sant Cugat i pel mateix carrer de Vicens 
Vives. 

 

La circulació al carrer Sant Cugat és alta, atès que correspon a l'eix principal de comunicació de la 
vila. 

 

La circulació del carrer Vicens Vives és relativament baixa atès que la zona és bàsicament 
residencial, el carrer té una secció de calçada petita i sense continuïtat a la trama. 
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3.1 INTRODUCCIÓ 

 

Segons l’article 4 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, el promotor de les obres 
queda obligat a que en la fase de redacció de projecte s’elabori un estudi o un estudi bàsic de 
seguretat i salut, en funció d’uns determinats supòsits. 

 

Atès que l’obra projectada no compleix cap de les tres condicions següents: 

 

 El pressupost de l’obra és superior a 450.759,08 euros. 

 En algun moment de l’execució poden coincidir simultàniament a l’obra més de 20 treballadors. 

 El número de dies treballats pel total dels treballadors no serà inferior a 500. 

 

Serà procedent elaborar un estudi bàsic de seguretat i salut. 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 



Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

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

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal.lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l'origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton 
i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 



4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-
se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.3.1   MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues.  

- Caiguda de la càrrega transportada.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 



 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Fallida de l'estructura. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació i baixada de runes. 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

 

3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Fallides d'encofrats. 

- Fallides de recalçaments. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 



3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Fallides d'encofrats. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes. 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades . 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

3.3.8 COBERTA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes de pals i antenes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 



- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

3.3.10 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobresforços per postures incorrectes. 

- Caigudes de pals i antenes. 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball. 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

 

D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

 



3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

- Instal·lació de tanca permanent de separació i protecció de la línia de mitja o alta tensió. 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 



- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

  

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

 

 



 

 

 

 

 

4 PRESSUPOST DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 

 

El pressupost de les mesures que caldrà adoptar en compliment d’aquest estudi bàsic de seguretat i 
salut i que s’ha inclòs en el pressupost general de l’obra com a partides concretes de seguretat i salut 

és de DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

(2.484,62 EUROS). 

 

Girona, 28 de novembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arquitecte, 

Manel Alemany i Masgrau. 
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5.1 NORMES LEGALS I REGLAMENTÀRIES APLICABLES 

 
 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 30/01/1998 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 

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

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

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

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

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 



 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

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

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

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento 
y tramitación 

 

 



- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

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

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

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

 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  

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

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

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

Modificació: BOE: 24/10/75 

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

Modificació: BOE: 25/10/75 

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

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 



 

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

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

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

Modificació: BOE: 01/11/75 

 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

 

5.2 PRESCRIPCIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MITJANS DE SEGURETAT 
 
D'acord amb la documentació gràfica adjunta i les dades de la memòria, les prescripcions que cal 
complir són: 

 

 
5.2.1 CONDICIONS DELS MITJANS DE SEGURETAT 

 
Totes les peces de protecció col.lectives o personals, tindran fixat un temps de vida útil, rebutjant-se a 
la seva fi. 
 
Quan per les circumstàncies de treball es deteriorari més ràpidament l’equip, es reposarà 
immediatament, independentment de la duració que tenia prevista o la data d’entrega. 
 
L’ús d’un equip de treball mai representarà un risc en sí mateix. 
 
Quan en el quadre de preus unitaris, es prevegui un número d'usos determinat, es considerarà aquest 
número d'usos com el número d'obres possibles en les que es pot utilitzar aquest element. 
Quan no s'indiqui cap ús, la seva amortització només serà per una única obra, i conseqüentment 
quan s'utilitzi un element de nou ús, i ja hagi estat utilitzat, representarà una disminució de preu o 
l'admissió d'un nou element. L'acceptació d'una peça usada requerirà l'aprovació expressa. 
 
La col.locació de mitjans de protecció col.lectius, representa que el personal estarà protegit 
individualment. 

 

 
5.2.2 SOBRE PROTECCIONS PERSONALS 

 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball, OM 
17-5-74, BOE del 29 de maig de 1974. En els casos suposats que no hi hagi homologació, seran 
d'una qualitat adequada a la missió encomenada. 
 
Quan una peça es malmeti més ràpidament, per les circumstàncies de treball, es reposarà 
immediatament. 
 
CASCS DE SEGURETAT NO METAL.LICS 
Norma Tècnica Reglamentària MT 1. BOE núm. 312 del 30-12-74 
Classes  N Casc d'ús normal 
  E Casc d'ús especial, en risc elèctric.  
   Baixa tensió              classe EB  



   Alta Tensió (>1000 Volts) classe EAT. 
 
Condicions: 
- subjecció integral i modulable 
- resistent a cops i xocs 
- no superar un pes de 450 grams 
- fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric 
 
PROTECTORS AUDITIUS 
Norma Tècnica Reglamentària MT 2. BOE núm. 209 del 1-9-75 
 
Condicions: 
- Es col.locaran pel cap baix, a partir de 50 dB, i obligatòriament amb 80 dB 
- El protector s'ajustarà convenientment 
- S'aconsella els cascs auditius en lloc de taps, per evitar el furòncol 
- Es dimensionarà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora, categories A, B, C, D, E. 
 
OCULARS CONTRA IMPACTES 
Norma Tècnica Reglamentària MT 16. BOE núm. 196 del 17-8-78 Ulleres de montura tipus universal 
per a protecció contra impactes 
Norma Tècnica Reglamentària MT 17. BOE núm. 216 del 9-9-78 Oculars de protecció contra 
impactes. 
 
Condicions: 
- S'escollirà el protector ocular en funció del tipus d'element agressor 
- Seran amb materials d'ús oftàlmic i neutres 
- Tindran la resistència química, física i mecànica, les muntures per esmorteir i evitar la caiguda del 
protector òptic 
- En la muntura, portaran impresa el tipus de resistència que tenen. 
 
PANTALLES PER A SOLDADORS 
Norma Tècnica Reglamentària  MT 3. BOE núm. 250 del 2-9-75.  
Norma Tècnica Reglamentària MT 18. BOE núm. 33 del 7-9-79. Oculars filtrants per a pantalles per a 
soldadors 
Norma Tècnica Reglamentària MT 19. BOE núm. 148 del 27-6-79. Cobertes per a filtres i antevidres 
per a pantalles de soldador. 
 
Característiques i prescripcions: 
- Podran ser de mà o acoblades al casc de seguretat 
- No superar un pes de 600 grams 
- No produirà dermatosi 
- Vidres dobles de protecció contra radiacions, sense defectes i òpticament neutres 
- Vidres retràctils i resistents al calor, la humitat i a l'impacte. 
 
 
GUANTS AïLLANTS DE L'ELECTRICITAT 
Norma Tècnica Reglamentària MT 4. BOE núm. 211 del 3-11-75 
 
Condicions: 
- Ha de mancar de costures o deformacions que minvi les seves propietats. 
 
GUANTS DE PROTECCIO CONTRA AGENTS QUIMICS 
Norma Tècnica Reglamentària MT 11. BOE núm. 158 del 4-7-77 
 
Condicions: 
- El tipus de protector de guant, tindrà relació de compatibilitat amb l'àcid o matèria agressora, i no 
presentarà minvades d'estanqueïtat. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT CONTRA RISC MECANICS 
Norma Tècnica Reglamentària MT 5. BOE núm. 37 del 12-2-80 
 



 

Característiques generals: 
- Classe III. Calçat amb puntera i plantilla i no sobrepujaran els 800 grams 
- Seran adequades les proteccions, al mitjà agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat, 
perforació 
- El calçat cobrirà adequadament el peu, permetent-li desenvolupar un moviment normal al caminar 
- Quan hi hagi risc de penetració, s’usaran plantilles de protecció flexibles amb un gruix mínim de 3 
mm. BOE 13-10-81. 
 
BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT 
Norma Tècnica Reglamentària MT 27. BOE núm. 305 del 22-12-81 
 
Condicions: 
- S'usaran botes altes de goma, i es reemplaçaran així que tinguin el mínim deteriorament. 
 
PROTECCIÓ DE L'APARELL RESPIRATORI 
Norma Tècnica Reglamentària MT 7. BOE núm. 214 del 6-9-75. Adaptadors facials  
Norma Tècnica Reglamentària MT 8. BOE núm. 215 del 8-9-75. Filtres mecànics 
Norma Tècnica Reglamentària MT 9. BOE núm. 216 del 9-9-75. Caretes autofiltrants 
Norma Tècnica Reglamentària MT 10 BOE 10-9-75 Filtres químics i mixtes contra l'amoníac 
Norma Tècnica Reglamentària MT 12 BOE 13-7-77 Filtres químics i mixtes contra el monòxid de 
carboni 
Norma Tècnica Reglamentària MT 14 BOE 21-4-78 Filtres químics i mixtes contra el clor 
Norma Tècnica Reglamentària MT 15 BOE 21-6-78 Filtres químics i mixtes contra l'anhídrid sulfurós 
Norma Tècnica Reglamentària MT 20 BOE 5-1-81 Equips de protecció de vies respiratòries 
semiautomàtics d'aire fresc amb mànega d'aspiració 
Norma Tècnica Reglamentària MT  BOE 3-4-81 Filtres químics i mixtes contra l'àcid sulfúric 
 
Condicions: 
- Es col.locaran els filtres d'acord amb les normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic a aïllar 
dins del filtre, i exhalació. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT 
Norma Tècnica Reglamentària MT 13. BOE núm. 210 del 2-9-77. Cinturons de subjecció 
Norma Tècnica Reglamentària MT 21. BOE núm. 64 del 16-3-81. Cinturons de suspensió 
Norma Tècnica Reglamentària MT 22. BOE núm. 65 del 17-3-81. Cinturons de caiguda  
Norma Tècnica Reglamentària MT 28. BOE núm. 229 del 14-12-82. Dispositius contra caiguda 
 
Condicions: 
- A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caigua, s'assignarà el corresponent 
cinturó per evitar lesions, per esforços abdominals. 
- El conjunt de cinturó i amortiguador garantitzarà una caiguda menor de 0,6 metres 
- L'ancoratge suportarà, pel cap baix, 700 Kg, i sempre amb relació a l'esforç més desfavorable que 
es pugui desenvolupar. 
 
ROBA DE TREBALL 
La roba de treball complirà, amb caràcter general, els mínims requisits següents: 
- Teixit lleuger i flexible, que permeti una neteja fàcil i que tingui les condicions adequades per a la 
temperatura i humitat del lloc de treball. 
- S'ajustarà bé al cos 
- S'eliminaran els elements addicionals, per tal d'evitar enganxades perilloses 
- En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
 
EINES MANUALS PER A TREBALLS ELÈCTRICS EN BAIXA TENSIÓ 
Norma Tècnica Reglamentària MT 26. BOE núm. 243 del 10-10-81 
 
BANQUETES AïLLANTS DE MANIOBRES 
Norma Tècnica Reglamentària MT 6. BOE 5-9-75 



 
Condicions: 
- En determinats treballs amb previsió de tensions que no es puguin suprimir, s'habilitarà una 
banqueta aïllada 5 vegades la tensió de circulació. 
 
En el que es refereix a l’articulat de l’Ordenança de Seguretat i Higiene de 9 de març de 1971, es 
tindran en especial consideració: 
Núm. 70 Protecció personal contra l’electricitat 
Núm. 140 Radiacions perilloses 
Núm. 141 Disposicions generals 
Núm. 142 Roba de treball 
Núm. 143 Protecció del cap 
Núm. 144 Protecció de la cara 
Núm. 145 Protecció de la vista 
Núm. 146 Vidres de protecció 
Núm. 147 Protecció de les orelles 
Núm. 148 Protecció de les extremitats inferiors 
Núm. 149 Protecció de les extremitats superiors 
Núm. 150 Protecció de l’aparell respiratori 
Núm. 151 Cinturons de seguretat 
 
 
5.2.3 SOBRE PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que hagin de complir, estimant-
se amb un coeficient de seguretat, pel cap baix de 5. 
 
TANCAT DE L'OBRA 
 
És obligatori tancar l'obra de manera que s'impedeixi als transeünts per errada, l'entrada al recinte de 
l'obra. Es col·locarà una porta de dimensions adequades per al trànsit de camions o de semblant 
naturalesa. La tanca serà de 1,90 a 2,00 metres d'alçada. 
 
En els buidats de soterrani, es col·locarà una protecció quan es sobrepassi l'alçada d'1,5 metres, o bé 
per la presència de nens per la proximitat d'escoles o condicions determinades que aconsellin 
protegir-lo, bé també per manca d’il·luminació, etc. 
 
INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 
Menjadors. 
Es disposaran en un recinte amb una superfície mínima de 1,20 m2 per operari, amb il·luminació 
natural i artificial, ventilació, instal·lació de calefacció i equipaments de mobiliari corresponents.  
 
Vestidors. 
Es disposaran en un recinte amb una superfície mínima de 2 m2 per operari, equipat com a mínim 
amb un armari individual i amb tanca per a cada treballador, seients i instal·lació de calefacció.  
 
Serveis higiènics. 
Es disposarà d’un recinte proveït d’un inodor, i d’un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta  per 
cada 10 operaris o fracció. També s’equiparà amb instal.lació de calefacció.  
 
Per la neteja i conservació dels locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
RAMPES D’ACCÉS 
 
Tindran el pendent màxim, adequat a la potència de la maquinària amb la seva càrrega màxima, per 
tal d'evitar reculades. Es prendrà dimensió de l'ample per tal d'evitar esllavissades de terres. Així 
mateix s'organitzarà de manera que no coincideixin en la rampa dues màquines, sempre i quan 
l'amplitud només s'hagués calculat per a una màquina. 
 
 



 

APUNTALAMENTS I ENCOFRATS 
 
Tindran la resistència davant la hipòtesi de l'acció més desfavorable i considerant un coeficient de 
seguretat de 5. 
 
TALLS VERTICALS DEL TERRENY 
 
No es sobrepassarà en tall vertical, sense cap apuntalament, calçament, o qualsevol altre sistema, la 
màxima alçada crítica. 
Quan hagués càrrega que afectés a les vores, s'haurà de recalcular i reduir la màxima alçada crítica 
en tall vertical, i adequar-la a un estat d'equilibri. 
 
XARXES DE SEGURETAT  
 
Les xarxes horitzontals s'han de limitar a una caiguda de personal, calculada com a màxim en 3 
metres. 
 
Els ancoratges tindran la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa per efecte de la caiguda. 
 
Les xarxes seran de poliamida i de dimensions mínimes de 4,50 x 10,00 metres. La corda de 
seguretat serà de dn 12 mm i els mòduls de la xarxa seran lligats entre sí amb corda de poliamida de 
dn 3 mm. 
 
En cas d’instal·lació de xarxes verticals de seguretat, es col·locarà de manera que la planta anterior 
estigui protegida en l'estructura. S'haurà d'atendre a l'hissat de pals i xarxes de manera que sempre 
els treballadors en qualsevol circumstància estiguin protegits davant una caiguda al buit. 
 
S'ajustarà adequadament la xarxa, en la seva part superior al pal i per la seva part inferior al forjat, de 
manera que es garanteixi la recollida del treballador. La separació serà com a mínim d'un ancoratge 
per metre. 
 
No es sobrepassarà la separació de pals de 4 metres. Els suports inferiors dels pals, garantiran les 
reaccions suficients per no provocar el bolcament del pal.  
 
Quan alhora es donin dues fases de construcció, es col.locaran xarxes en l'estructura i proteccions 
perimetrals en els tancaments. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ 
 
Es col·locaran com a màxim, els suports de les baranes a 2,65 metres. La resistència mínima és de 
150 Kg/m, i amb un coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12x4 cms. Es composarà 
de passamans a una alçada d'1 metre, passamans intermig i sòcol de 15 cms com a mínim. 
 
No es podran utilitzar cordes i cintes de palet. La barana serà rígida. 
 
Es col·locaran en totes les obertures exteriors. En les zones de descàrrega de material, s'utilitzaran 
sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda de personal. 
 
En el supòsit que es lligués la base de la xarxa a la barana, es requerirà un passamà superior que 
garanteixi la rigidesa suficient. 
 
PROTECCIÓ DELS TREBALLS EN COBERTA 
 
S'organitzaran els treballs en coberta de manera que quedi garantida la protecció contra la caiguda de 
personal de la coberta, per sistemes de xarxes, plataformes telescòpiques, bastides o sistemes de 
protecció individual. 
 



BASTIDES METÀL·LIQUES 
 
Obligatòriament es col·locaran baranes a partir de 2 metres d'alçada. Així mateix es requerirà la seva 
col·locació a totes les plataformes de treball que es vagin emplaçant a diferents alçades de la bastida. 
 
Tindran suports sòlids i de resistència adequada per la compressió en la seva base inferior. 
 
Es calcularà la tensió en base, segons l'alçada i càrregues que puguin gravitar. 
S'ancorarà convenientment per evitar que bolqui. 
 
Quan s'utilitzin acoblaments en voladís, es calcularan els ancoratges per a neutralitzar els possibles 
moments de bolc. 
 
Es travarà per evitar bolcaments i trams no verticals. 
 
S'organitzarà de manera que es pugui ascendir a les seves diferents alçades, i de forma que no hi 
hagi perill d'entrada o de sortida del mateix. 
 
En el muntatge i desmuntatge, s'usaran cinturons de seguretat. 
 
Es col·locaran xarxes o tendalls quen hi hagi perill d'emissió de partícules sobre el personal o la 
calçada. 
 
La plataforma mínima serà de 0,6 metres. 
 
Les baranes, compostes per passamà superior, intermig i sòcol, tindran resistència de 150 Kg/m. 
 
Es protegiran les bastides del contacte de vehicles. 
 
TENDALLS 
 
Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. Tindran els 
ancoratge de connexió en el perímetre de forma que es puguin subjectar perimetralment i ampliar-se. 
 
XARXA VERTICAL PROTECTORA DE TREBALLS EN TERRASSES 
 
En els treballs en terrasses, en els que no es preveu habilitar-se baranes, o que per la seva 
naturalesa es realitzin sobre cavallets, es col·locarà una xarxa que protegeixi tot el perímetre, 
ancorada superiorment i inferiorment. 
 
ESCALES DE MÀ 
 
Tindran una amplada mínima de 0,5 metres. S'ancoraran per la part superior i en la seva base tindran 
capçals antilliscants. 
 
Quan siguin de fusta els esglaons estaran emmetxats. 
 
No es sobrepassarà l'alçada de 5 metres. 
 
L'escala de mà, sobrepassarà 1 metre per damunt del pis. 
 
EXTINTORS 
 
Seran de pols polivalent i es revisaran quan calgui segons la periodicitat del fabricant. Es tindrà cura 
del seu emplaçament de forma que de produir-se un incendi s'hi pugui accedir sense perill de 
cremades. 
 
ELECTRICITAT 
 
Es realitzarà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com el d'Alta Tensió, 
normativa i reglaments que el desenvolupen o complementen. 



 

 
El conjunt de la instal·lació, i els enllaços, garantiran una protecció contra contactes directes i 
indirectes, segons es descriu en l'article 028 apartat 4 del REBT. 
 
PROTECCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Aquelles proteccions que no estiguessin contemplades en l'Estudi de Seguretat, es justificaran com 
partides d'alçada a justificar, amb l'aprovació expressa de la Direcció Tècnica del Projecte de 
Seguretat. 
 
 
5.2.4 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 
D’acord amb l’Ordenança General de Seguretat i Higiene, es nombrarà 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament tècnic, contractat a l'efecte. 
 
SERVEI MÈDIC 
L'empresa constructora disposarà de servei mèdic propi o mancomunat. 
 
FORMACIÓ EN HIGIENE I BENESTAR 
Tot el personal haurà de rebre, al començar l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos 
que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar. 
 
Escollint al personal més qualificat, es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera 
que tots els grups de treball disposin d’algun socorrista. 
 
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
FARMACIOLA 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene. 
 
ASSISTÈNCIA ALS ACCIDENTATS 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels Centres Mèdics més propers, a on caldrà traslladar 
als accidentats. 
 
Serà convenient disposar a l’obra d’un lloc visible, amb una llista de telèfons i direccions dels Centres 
assignats d’urgències, ambulàncies o taxis, per garantir una evacuació ràpida. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, i que serà repetit, si calgués, al cap d’un any. 

 
 
 
5.3 CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
 
1- En tot el que fa referència a l'adquisició, recepció i ús de materials o utillatge o maquinària que 
s'utilitzin per l'obra, el Constructor s'atindrà a les pràctiques de la bona construcció, fent servir el 
personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així ho requereixi. 
 
La Direcció Tècnica i Facultativa podrà sol·licitar els documents acreditatius de l'adequada titulació. 
 



2- Les previsions de l'Estudi de Seguretat restaran obertes a tots aquells mitjans tècnics que suposin 
una millora per a la seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació vigent, i de 
conformitat amb la Direcció Facultativa. 
 
3- Els mitjans auxiliars que pertanyen al projecte d'execució de l'obra bàsica, i no a l'Estudi de 
Seguretat, permetran el correcte acoblament de la seguretat del Projecte d'Estudi i el Pla subsegüent, 
havent de complir amb la seguretat que requereixi cada cas. 
 
4- Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció, des del seu inici fins a la seva fi, 
hauran de disposar del mateix grau de seguretat, que el conjunt d'acabat. 
 
5- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius, requerirà la utilització, si s'escau, de sistemes de 
protecció individuals. 
 
 
 

5.4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

 
1- Es justificarà expressament quines són les despeses generals d'obra i despeses generals 
d'empresa, per tal d'evitar duplicitats de certificació de partides, entre el projecte d'execució material 
de l'obra i l'Estudi de seguretat. 
 
2- Les multes per infraccions de Seguretat i Higiene que es poguessin imposar per l'Autoritat Laboral 
competent, o multes d'altra naturalesa, no són abonables i seran a càrrec exclusiu de l'infractor. 
 
5- No es podran certificar noves col·locacions, per haver-se extret un mitjà de seguretat del seu lloc. 
 
6- Mai es podran reclamar per part del contractista la certificació de més unitats que les descrites en 
l'Estudi de Seguretat. 
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